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РОЗВИТОК  І. КАНТОМ  ТЕОРІЇ  НАУКОВОГО  ПІЗНАННЯ  

ТА  МЕТОДОЛОГІЇ  ЮРИДИЧНОЇ  НАУКИ 
 

Показано, що І.Кант фактично першим серед теоретиків-правознавців створив наукову теорію пізнання, 
методологію юридичної науки, вможлививши цим самим виникнення наукового правознавства. Методологія 
наукового пізнання І.Канта в цілому й особливо пізнання права співставна  за своїми потенційними можливос-
тями з методологією сучасного йому класичного правознавства. 

 
Постановка проблеми. Своєрідною спо-

лучною ланкою між класичною природно-
правовою ідейною традицією та концептуальни-
ми традиціями «відродженого» природного пра-
ва є теоретичний та методологічний доробок ос-
новоположника німецької класичної філософії, 
засновника етичного напрямку в правознавстві 
Імануїла Канта (1724-1804). Він здійснив вели-
кий вплив на розвиток методології й теорії пра-
вознавства як науки, причому цей вплив в силу 
багатьох причин не до кінця адекватно сприйнято 
й осмислено в європейській юридичній науці в ці-
лому, особливо в радянській і пострадянській тра-
диціях правознавства. Він підняв етику як найваж-
ливішу частину філософського людинознавства на 
вершину філософського знання, не заперечуючи 
того, що є й інші філософські вершини, у першу 
чергу епістемологія, родоначальником якої також є 
І. Кант, тому що до  нього теорія пізнання у філо-
софії не була теорією наукового пізнання, філо-
софією науки. Останнє стало б неможливим без 
кардинального відновлення й збагачення І. Кантом 
методології науки в цілому й методології юридич-
ної науки зокрема.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Теоретичну спадщину І.Канта філософи та вчені-
гуманітарії досліджують уже понад двісті років. 
Зокрема, різним аспектам теорії наукового пі-
                                                        
 І все-таки з погляду юридичної науки саме вчення 
про моральність являє собою найбільший інтерес, 
тому що саме в ньому розкрите глибинне коріння мо-
ральної свідомості, завжди й скрізь присутньої при 
народженні права. Про це коріння поза яким-небудь 
зв'язком з вченням І. Канта А.А. Гусейнов писав: 
«Мораль проникає своїм корінням в незбагненні гли-
бини нескінченності. Вона абсолютна. Настільки аб-
солютна, що сама ця абсолютність стає її специфіч-
ною ознакою. Ця особливість моралі мовою староза-
вітної людини одержала вираження в тому, що її ви-
моги виступають як заповіді Бога» [8, с.80]. 

знання присвячені роботи Л.А.Абрамяна [1], 
Н.К. Вахтомян [4], Т.Б. Длугача [9], П.Н. Галанзи 
[6], О.М. Миро ненко [18], І.С. Нарського і 
Т.І.Ойзермана [22], Е.Ю.Соловйова [23] та чима-
ло інших. Водночас питання розробки І.Кантом 
методології юридичної науки досліджені менш 
повно, а цілий ряд з них не розроблені зовсім. 
Особливо це стосується усіх аспектів пошуку 
І.Кантом апріорних начал права, основополож-
них його принципів. 

Метою статті є дослідження розроблених 
І.Кантом основ теорій наукового пізнання та ме-
тодології юридичної науки. 

Виклад основного матеріалу. В еволюції 
методологічних, теоретичних і філософських по-
глядів І. Канта, як правило, виділяють два якісно 
різні між собою періоди: 1) «докритичний» (ран-
ній, до 1770 р.) і 2) «критичний» (зрілий), коли 
він створив нову, критичну стосовно існуючих 
раніше, філософію й методологію науки. Най-
більш повно й послідовно система його зрілих 
філософських, методологічних і теоретичних по-
глядів була викладена в «Критиці чистого розу-
му» (1781), «Критиці практичного розуму» 
(1788), «Критиці здатності судження» (1790). 
Нові погляди І.Канта щодо юридичної науки і її 
методології в найбільш систематичному й пов-
ному вигляді викладені в його роботі «Метафізи-
чні начала вчення про право»,  що представляє 
собою першу частину його праці «Метафізика 
звичаїв у двох частинах» (друга частина цього 
доробку називається «Метафізичні начала вчення 
про чесноти»).  

Ранній Кант у своїх методологічних вподо-
баннях – непослідовний прихильник  природно-
наукового матеріалізму, який він уже на початку 
своєї діяльності як вченого намагається поєдну-
вати з ідеями Лейбніца і його послідовника Х. 
Вольфа. У цей період правознавство не входить 
ще в коло його пріоритетних інтересів, однак 
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постійно перебуває в полі його зору.  Він розді-
ляє в правопізнанні принципи класичної школи 
природного права, а саме: 1) принцип природно-
го натуралізму; 2) принцип свободи й рівності 
всіх людей від народження як суб'єктів права [14, 
c.134]. Теорію й методологію юридичної науки 
І.Кант у цей період ще не збагатив істотними уза-
гальненнями, оцінками й висновками. Мабуть, 
найбільш вагомим із привнесеного ним особисто є 
послідовне акцентування уваги на необхідності 
розвитку спеціальних логічних досліджень права. 
Це ще не логічний метод юридичної науки, але 
цілеспрямовані спроби наблизитись до нього, 
своєрідна мета «схопити» цей метод. 

Початком переходу І. Канта до обґрунту-
вання власної філософії й теорії пізнання стала 
його робота « Про форму та принципи чуттєвого 
і сприйнятного  світу» (1770), у якій доводиться, 
що простір і час, у яких існують усі об'єкти нау-
кового пізнання, у тому числі й об'єкт юридичної 
науки – це апріорні сутності, тобто, незалежні 
від досвіду «форми чуттєвих споглядань». В 
«Критиці чистого розуму» - першій своїй фунда-
ментальній праці, написаній з нових філософсь-
ких, методологічних і теоретичних позицій – І. 
Кант ретельно досліджує можливості створення 
філософії як науки, як воістину дослідницької 
програми (уся попередня філософія, по І. Канту, 
була лише міркуваннями). Для цього І. Кант зро-
бив спробу дослідження природи наукового 
знання, загальновизнаним зразком якого в його 
уяві є чиста математика й математичне природо-
знавство, інакше кажучи, теоретична механіка 
(інші науки свого часу І. Кант не вважав науками 
в прямому розумінні цього слова). 

Аналіз математичного знання привів І. Ка-
нта до висновку, що його зміст складають поло-
ження, що наділені строгістю, всезагальністю та 
необхідністю. Без них неможлива наука, переко-
нався І. Кант.  Але в той же час він також зрозу-
мів, що такі положення не можуть бути взяті з до-
свіду, що є підставою тільки для індуктивних ви-
сновків, яким у принципі не доступна аподиктична 
всезагальність. Отже, положення чистої математи-
ки апріорні, тобто, незалежні від досвіду, резюмує 
І.Кант [14, c.176]. Визнання апріорності чистої 

                                                        
 Раціоналісти ХVII-XVIII століть, що також вважали 
чисту математику апріорним знанням, стверджували 
при цьому, що математичні судження носять аналіти-
чний характер, тобто, в них предикат лише розкриває 
зміст. І. Кант не заперечує наявності апріорних аналі-
тичних суджень, але переконливо показує, що вони за 
жодних умов не ведуть до прирощення  нових науко-
вих знань. Тому, стверджує він, щоб зрозуміти при-

математики стало необхідним, однак недостатнім, з 
погляду І.Канта, висновком, тому що воно  не за-
безпечує знаходження відповіді на запитання про 
те, як у цій системі апріорних положень можливе 
прирощення нового наукового знання. 

Основне методологічне питання, яке фор-
мулює в цій роботі І. Кант, звучить у такий спо-
сіб: як можливі синтетичні судження апріорі? 
Оскільки такі судження не можуть бути почерп-
нуті з досвіду, з чуттєвих сприйняттів навколи-
шнього світу ( тому що в такому випадку вони не 
були б апріорними), слід визнати існування апрі-
орних чуттєвих споглядань, що утворюють дже-
рело синтетичних суджень апріорі. Саме такими 
апріорними чуттєвими спогляданнями є, по І. 
Канту, простір і час [див.: 14, c.83, 87]*.  У цьо-

                                                                                          
множення математичних знань, яке реально відбува-
ється, необхідно визнати існування апріорних синте-
тичних суджень, у той час як раціоналісти розглядали 
всі синтетичні судження як апостеріорні, тобто, побу-
довані на основі досвіду. 
* Цей кардинальний апріористичний принцип фор-
мулюється самим І. Кантом буквально так: «…варто 
було б спробувати з'ясувати, чи не розв'яжемо ми за-
вдання метафізики більш успішно, якщо будемо ви-
ходити із припущення, що предмети повинні пого-
джуватися з нашим пізнанням, - а це краще узгодить-
ся з вимогою можливості  апріорного знання про них, 
яке повинно встановити щось про предмети раніше, 
ніж вони нам дані» [Див.: 13, с. 87]. Це методологічне 
положення І. Кант вважає відкриттям, яке можна по-
рівняти із встановленням геліоцентричного світогля-
ду, і тому називає його коперніківським переворо-
том у філософії, тому що від нині завдання полягає в 
тому, щоб «змінити колишній спосіб дослідження 
(виділено мною – Г.Р.) у метафізиці, а саме зробити в 
ній повну революцію» [Див: 13, c. 91]. 
  З методологічних позицій сучасної науки ці, на пер-
ший погляд, парадоксальні положення багато в чому 
відображають і виражають дійсні принципи науково-
го дослідження. Якщо наукою встановлений якийсь, 
постійно підтверджуваний досвідом закон або прин-
цип, то будь-яке наукове відкриття або положення не 
повинно йому суперечити або ж, у протилежному 
випадку, доводить обмеженість, неповноту загально-
прийнятого принципу або закону. Ми солідарні з В.С. 
Стьопіним у його висновку про те, що « для пізнання 
основних закономірних зв'язків нової предметної 
сфери необхідно вже заздалегідь знати певні риси й 
тенденції складових її об'єктів, тобто, мати знання про 
невивчені об'єкти». І далі: «Вивчаючи загальні риси й 
властивості вже відомих об'єктів, можна одержати 
деяке попереднє загальне знання про ще не пізнані 
типи матеріальних структур». [Див.: 24, c.10]. Ці по-
ложення, безумовно, не свідчать про згоду В.С. Стьо-
піна з апріорізмом І. Канта, але вони, безсумнівно, 
досить продуктивні для адекватного сприйняття й 
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му своєму твердженні І. Кант принципово розхо-
диться з раціоналістами, які стверджували, що 
апріорні споглядання, або інтелектуальна інтуї-
ція, властиві тільки розуму. Кант же, навпаки, 
відкидає поняття інтелектуальної інтуїції й тим 
самим раціоналістичне розуміння  апріорного, як 
такого, що має наддослідне застосування, тобто, 
таке, що дозволяє осягнути трансцендентне. Ап-
ріорне знання, стверджує І.Кант, не виходить за 
межі можливого досвіду, воно принципово но-
сить не наддослідний, а додослідний характер.  

 Слідом за аналізом природи математично-
го знання І. Кант формулює наступне питання: 
як можливе чисте природознавство? Останнє, на 
відміну  від математики, як загальновідомо, міс-
тить у собі не тільки апріорні положення, але й 
емпіричні за своїм походженням поняття (мате-
рія, рух, тяжіння, відштовхування і т.д.) Апріорні 
поняття, якими насамперед є категорії природ-
ничих наук, самі по собі позбавлені змісту, вони 
служать для синтезу чуттєвих даних, для форму-
вання досвіду, який не зводиться до сукупності  
чуттєвих даних, але є собою їх категоріальний 
синтез, оскільки містить у собі уяву про причин-
но-наслідкові, необхідні відносини. У цьому зв'я-
зку І.Кант відмежовує судження досвіду від су-
джень сприйняття, які лише фіксують те, що чут-
тєво сприймається . Отже, кантівський аналіз 
гносеологічної можливості природознавства яв-
ляє собою разом з тим постановку питання про 
єдність протилежностей: раціонального й чуттє-
вого, теоретичного й емпіричного. Наполягаючи 
                                                                                          
розуміння того раціонального, що є у вище сформу-
льованих методологічних положеннях І. Канта. 
 Існує достатньо підстав для того, щоб кантівське 
розуміння явищ характеризувати не стільки як онто-
логічне, скільки як гносеологічне. У такому випадку 
характеристика явищ як реальності, що сприймається 
чуттєво, має цілком певне виправдання. Творці мета-
фізичних систем XVII ст., з якими постійно полемізує 
І. Кант, визначали чуттєві сприйняття як нечіткі, не-
ясні уявлення, які лише завдяки розуму стають більш-
менш зрозумілими й виразними.  Ця помилкова, з по-
гляду І. Канта, теорія визнає «відмінність між чуттє-
вим та інтелектуальним лише логічною відмінністю. 
Насправді ця відмінність трансцендентальна й стосу-
ється не просто форми виразності або невиразності, а 
походження й змісту знань» [Див.: 13, c. 145]. І. Кант 
безумовно правий, стверджуючи, що абстрактне мис-
лення не просто прояснює чуттєві сприйняття, але й 
ґрунтується на чуттєвих даних, аналізує, осмислює, син-
тезує їх, пізнаючи завдяки цьому й те, що вже (або ще) 
не може бути предметом чуттєвих сприйняттів (минуле 
або майбутнє розглянутих явищ). Докладніше про кан-
тівське розумінні явищ див. статтю  «Понятие явления в 
философии Канта» [Див.: 21, c.534-591]. 

на  незведенності апріорних, тобто, теоретичних 
положень до чуттєвих даних, доводячи можли-
вість застосування  апріорних суджень лише в 
рамках досвіду, І. Кант характеризує апріорізм 
як теорію досвідного пізнання. 

Аналіз єдності апріорного й емпіричного 
знання приводить І. Канта до постановки питан-
ня про логіку науки, яку він називає трансцен-
дентальною логікою. Вчення про апріорні фор-
ми розуму й апріорні ідеї розуму, що не одне й те 
ж саме*, утворює, по  І. Канту, два основні роз-
діли «трансцендентальної логіки», яку він відріз-
няє від звичайної, формальної логіки. Остання 
«відволікається від будь-якого змісту розумового 
пізнання й від відмінностей між його предмета-
ми, маючи справу тільки із чистою формою мис-
лення» [13, c.157]. Принципи формальної логіки 
володіють загальним та необхідним значенням: 
вони, отже, апріорні. Але оскільки існують апрі-
орні чуттєві споглядання й чисте, тобто, апріор-
не, мислення, необхідна також інша, трансцен-
дентальна логіка, яка досліджувала б походжен-
ня апріорних форм мислення і їх застосування до 
чуттєвих даних. «У такому випадку, - зауважує І. 
Кант, - повинна існувати логіка, що абстрагуєть-
ся не від усякого змісту пізнання». Саме таку 
логіку й розробляє І. Кант, роз'ясняючи, що вона 
повинна виключити «усі знання з емпіричним 
змістом» і досліджувати «походження наших 
знань про предмети, якщо тільки воно не може 
бути приписане предметам» [13, c.156]. 

Отже, трансцендентальна логіка, також 
як і звичайна, формальна логіка, «має справу 
тільки із законами міркування й розуму», але, 
на відміну від останньої, вона покликана дослі-
джувати відношення апріорних форм мислення 
до емпіричного змісту. Трансцендентальна логі-
ка, на відміну від формальної, досліджує форми 
мислення в їхньому зв'язку зі змістом. Вона про-
водить принципову відмінність між «чистими», 
тобто, апріорними, що наділені аподиктичною 
всезагальністю, формами мислення й емпірич-

                                                        
* Це розмежування у філософії Г.Гегеля набуло абсо-
лютного значення – у ньому, згідно Г.Гегеля, втілю-
ється протилежність між діалектичним (розумним) і 
метафізичним (міркуючим) мисленням. У філософії й 
методології І. Канта така постановка питання лише 
намічається. Безпосередньо ж це розмежування пов'я-
зане у нього із вченням про розумовий синтез чуттє-
вих даних, з одного боку, і із вченням про постійне 
прагнення розуму вийти за межі явищ (досвіду, при-
роди), щоб осягнути надприродне, трансценденталь-
не, - з іншої [Див.: 13, c. 190]. 
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ними уявленнями, яким властива лише порівня-
льна всезагальність. 

Першою частиною трансцендентальної ло-
гіки є трансцендентальна аналітика. Як і будь-
яка аналітика  взагалі, трансцендентальна аналі-
тика «розкладає всю формальну діяльність мір-
кування й розуму на елементи й показує їх як 
принципи будь-якої логічної оцінки знання». 
Але, на відміну від формальної логіки, трансцен-
дентальна аналітика досліджує начала чистого 
розумового знання, тобто, «принципи, без яких 
не можна осмислити жоден предмет» [13, c.160, 
162]. Інакше кажучи, мова йде про апріорні форми 
розумового мислення, за допомогою яких синте-
зуються чуттєві дані й завдяки цьому утворюються 
явища, а тим самим і знання, що ґрунтується на 
досвіді. Синтез припускає зв'язок елементів чуттє-
вих даних, а також зв'язок між явищами природи, 
але сам цей зв'язок витлумачується І. Кантом як 
такий, що привноситься розумом. 

Отже, І. Кант першим серед представників 
класичної наукової думки долає (зрозуміло, з 
ідеалістичних позицій) споглядальність і мето-
дологічну стерильність матеріалізму, що бачив 
основу процесу пізнання лише у впливі пред-
метів зовнішнього світу на чуттєвість і розум 
дослідника. Пізнання, з точки зору І. Канта, є 
творчість, яка неможлива, якщо суб'єкт і об'-
єкт його відособлені один  від одного. Тим са-
мим він більш ніж за двісті років фактично пе-
редбачив зміну класичної наукової картини світу 
некласичним типом раціональності. Єдність су-
б'єкта й об'єкта пізнання не тільки в гносеологіч-
ному змісті, але й на практиці в найширшому 
розумінні даного поняття, єдність безпосередня 
або опосередкована – необхідна умова пізнава-
льного процесу. У цій єдності суб'єкт пізнання 
частково обумовлений його об'єктом, а частково 
сам визначає об'єкт, виділяючи його як об'єкт 
пізнання, змінюючи його подумки або матеріа-
льним чином, перетворюючи в предмет дослі-
дження. Усі ці дійсні передумови й рушійні сили 
пізнавального процесу в якійсь мірі збагнені, але 
водночас й ідеалістично викривленні кантівсь-
кою трансцендентальною аналітикою. 

Особливо важким теоретичним завданням, 
по І. Канту, є трансцендентальна дедукція кате-
горій, оскільки її метою є доказ апріорної струк-
тури досвіду,  зміст якої складають чуттєві дані. 
Дедукція в цьому випадку розумілася ним не як 
логічний висновок з відповідних посилок, а як 
                                                        
 Цей термін бере свій початок від Аристотеля, який 
виклав у «Аналітиках» основні положення логічної 
теорії силогізму та доказування. 

обґрунтування правомірності застосування ап-
ріорних категорій до чуттєвих даних. Таке розу-
міння дедукції як обґрунтування правомірності 
має місце в юридичній науці повсюдно, у роботі 
практично всіх юристів-практиків. І.Кант, що-
правда, стверджував, що система чистого розуму 
зберігає свою вірогідність і без вичерпної транс-
цендентальної дедукції категорій «причинність», 
«існування», «можливість», «необхідність» і т.д. 
Але ці свідчення досвіду, з погляду І. Канта, все-
таки недостатні, тому що вони носять емпірич-
ний характер. Саме тому й необхідна трансцен-
дентальна дедукція категорій розуму*. 

Друга частина трансцендентальної аналіти-
ки – аналітика основоположень – розглядає, на-
самперед, спосіб застосування категорій розуму 
до явищ. Формальна логіка не може розв'язати це 
завдання, оскільки вона, як уже вказувалося ви-
ще, повністю відволікається від змісту форми  ми-
слення. Тільки трансцендентальна логіка здатна 
розкрити спосіб застосування категорій до чуттє-
вих даних. У цьому й полягає здатність судження. 
В «Критиці чистого розуму» здатність судження 
трактується І. Кантом інакше, ніж у створеній піз-
ніше «Критиці здатності судження». Тут же в ме-
жах теорії пізнання (вона ж фактично й метафізика 
природи) здатність судження розуміється, як «осо-
бливий дар, який вимагає тренувань, але якому на-
вчитися не можна» [13, c.218]**. 

Трансцендентальне вчення про здатність 
судження І. Кант ділить на дві основні частини: 

                                                        
* В.В. Васильєв у монографії, присвяченій кантівсь-
кій трансцендентальній дедукції категорій, справед-
ливо вказує: «Сама назва дедукції свідчить про те, що 
в ній дається обґрунтування правомірності апріорного 
синтетичного пізнання за допомогою «елементарних» 
понять розуму-категорій». І далі продовжує: «Конкре-
тизуючи ці дедукції, Кант зауважує, що в дедукції 
повинно бути показано, що категорії суть апріорні 
умови можливості досвіду і його предметів» [Див.: 3, 
c.4, 6]. Самим І. Кантом завдання трансцендентальної 
дедукції категорій формулюється в «Пролегоме-
нах…» у набагато більш категоричній формі: «Яким 
чином можливий досвід за допомогою… категорій і 
тільки завдяки їм» [Див.: 14, c.. 256, 258]. 
** Далі І. Кант дотепно відзначає: «Відсутність здат-
ності судження є, власне, те, що називають дурістю, і 
проти цього недоліку немає ліків. Тупий або обмеже-
ний розум, якому бракує лише належної сили розуму 
й власних понять, може завдяки навчанню досягти на-
віть ученості. Але тому, що у таких випадках подібним  
людей звичайно бракує здатності судження (secunda 
Petri), то нерідко можна зустріти досить учених мужів, 
які, застосовуючи свою науку, на кожному кроці вияв-
ляють цей непоправний недолік» [ Див.: 13, c. 218]. 
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вчення про схематизм чистого розуму, тобто, 
про умови, спосіб застосування категорій до чут-
тєвих даних, і вчення про основоположення чи-
стого розуму, тобто, про ті синтетичні апріорні 
судження, які випливають із застосування кате-
горій до цих даних і складають принципи кожно-
го, у першу чергу природничо-наукового, знання.  

Останній розділ трансцендентальної логіки 
– трансцендентальна діалектика, трактується І. 
Кантом як логіка ілюзій, у які впадає розум, 
оскільки він постійно прагне вийти за межі до-
свіду. І. Кант наводить чітку відмінності між емпі-
ричним, логічним й трансцендентальним бачення-
ми, що виникають у пізнавальному процесі. Транс-
цендентальне бачення неминуче. Воно корениться 
в самій природі розуму, наказує йому постійно пе-
реступати межі можливого досвіду, спрямовувати-
ся в принципово непізнаване. Трансцендентальна 
діалектика і є вчення про фатальні ілюзії розуму. 
Джерело цих ілюзій – апріорні основоположення, 
або ідеї розуму, які не випливають з почуттів або 
розуму, а мають власну природу. 

 Одним з найважливіших розділів трансце-
ндентальної діалектики І. Канта є його вчення 
про антиномії *, тобто протиріччя, у які неми-
нуче впадає мислячий розум у своїх спробах ося-
гнути наддосвідне. Кожна антиномія складається 
з тези й антитези, причому обидва ці положення 
рівною мірою доказові. Так, теза однієї з відомих 
антиномій, сформульованих І. Кантом, ствер-
джує, що існує «вільна причинність», тобто, свобо-
да як начало причинного ряду. Антитеза, навпаки, 
стверджує, що немає ніякої свободи й усе відбува-

                                                        
 Це означає, у розумінні І. Канта, що «… існує при-
родна й неминуча діалектика чистого розуму, не така, 
у якій який-небудь простак заплутується сам по об-
меженості знань або яку штучно створює який-небудь 
софіст, щоб спантеличити розумних людей, а така, 
яка невід'ємно властива людському розуму й не пере-
стає зваблювати його навіть після того, як ми розкри-
ємо її оманливий блиск, і постійно вводить його у 
хвилинні омани, які необхідно усі знову й знову усу-
вати» [Див.: 13, c. 33-34]. І. Кант, таким чином, відмо-
вляється від широко розповсюдженого у його час 
тлумачення діалектики як софістики, як уміння під-
бирати аргументи для якої завгодно мети. Він пору-
шує питання про діалектику розуму, про діалектику 
пізнання, про внутрішні суперечливості, властиві пі-
знанню на його вищих рівнях. 
* Антиномія – «протиріччя між двома положеннями, 
які взаємно виключають одне одного, проте кожне з 
яких у однаковій мірі логічно доводиться у даній сис-
темі» [Див.: 5, с.33]. Детальніше про феномен анти-
номії с позицій методології наукового дослідження 
дивись: [26, c.61]. 

ється за законами природи. Антиномії, які являють 
собою передбачення проблем діалектики, здаються 
протиріччями, які неможливо розв’язати. Однак І. 
Кант показує, що вони цілком розв'язні, за умови, 
якщо врахувати, що, крім реальності, яка  сприйма-
ється чуттєво, існує трансцендентальний світ « ре-
чей у собі» і людина являє собою не тільки явище 
природи, але й «річ у собі». У такому випадку ан-
тиномія свободи й необхідності цілком може бути 
розв'язана: людина як «річ у собі» вільна, але вона 
ж підпорядковується необхідності як явище, як 
природна істота [11, c.474-475]**. 

У цих кантівських положеннях наочно 
проявляється криза європейського раціоналізму 
XVII-XVIII ст., але разом з тим і відмова від ір-
раціоналістичних висновків: ідеї розуму однако-
во залишаються ідеалами знання й усього люд-
ського життя; розумне, як і раніше, становить 
найважливіше, до чого прагне й повинна прагнути 
людина. При цьому особливо важливо відзначити, 
                                                        
** Вважаємо за доцільне навести тут аналіз вище 
сформульованої антиномії І. Канта А. А. Козловсь-
ким. «Він стверджував, - пише А.А. Козловський про 
Канта, - що як природа визначається необхідністю й 
причинністю, так свобода людини визначається ме-
тою й обов'язком. Природна необхідність і свобода 
людини постали у нього як дві самодостатні реально-
сті, що взаємодіють, перетинаються, але не можуть 
бути виведені одна з другої. Як підсумок цих мірку-
вань Кантом було сформульовано одну з відомих його 
антиномій – антиномію свободи й необхідності. Філо-
лофсько-правові системи, як правило, обирають якусь 
одну зі сторін зазначеної антиномії. Наприклад, у 
Спінози й Гоббса моральність, право й держава з'яв-
лялися як наслідок дії психічних процесів у людині за 
механічними законами руху на підставі необхідності 
й причинності. Недоліки кантівського обґрунтування 
намагалися виправити й доповнити неокантіанці, за-
раз цією проблематикою займається  феноменологія, 
екзестенціоналізм і ін. напрямки сучасної філософії. 
Однак у кожному разі основним наслідком цих дослі-
джень є розуміння неоднозначного характеру природи 
цілей людської життєдіяльності, неможливості їх ре-
дукції до чисто матеріальних інтересів і фізіологічних 
потреб. Людина, на відміну від тварини, суттєво від-
різняється тільки моральністю, яка й визначає її сут-
ність і призначення, обумовлене трансцендентальни-
ми цілями. Тому й не виходить повністю звести 
право, обумовлене цілями, до простого прагматич-
ного засобу соціальної організації, до чистого при-
мусу (виділено мною – Г.Р.). Завжди в правовій реа-
льності виявляється ціннісний перенадлишок, який і 
дозволяє міркувати про справедливість використаних 
засобів або про межі допустимості примусу. Цей 
трансцендентальний перенадлишок завжди й був по-
лем теоретичної активності прихильників природно-
правової думки» [Див.: 17, c.59-60]. 
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що І. Кант, на відміну від своїх попередників, що 
займалися гносеологічними проблемами та вирі-
шували питання, як можливі відхилення від істи-
ни в науці, у якості ключового поставив питання 
про те, як можливе дійсно наукове знання? Він 
по праву є основоположником епістемології, теорії 
наукового пізнання, філософії науки . 

 Одним із ключових  понять філософської, 
методологічної й теоретичної системи І. Канта, 
що мають безпосереднє значення для усвідом-
лення й розкриття дійсної природи права, є його 
поняття чистого практичного розуму, тобто, 
чистої моральної свідомості, що не визнає ніяких 
інших спонукальних мотивів вчинків людини, крім 
вільного від будь-яких переваг усвідомлення обо-
в'язку. Практичному розуму, згідно вчення І. Кан-
та, належить примат над теоретичним розумом.  

Разом з тим І. Кант є предтечею - і це голо-
вне в його поглядах на природу права – ідейного 
напрямку «відродженого» природного права кін-
ця ХIХ - початку ХХ ст. Останнє проявилося, 
насамперед, у формулюванні ним універсального 
морального закону – категоричного морального 
імперативу. Принципи моральності, по І. Канту, 
апріорні, іманентні людській свідомості, хоча й не 
є вродженими ідеями. Моральна свідомість, ствер-
джує він, незалежна від релігії, а етика, на його ду-
мку – сфера внутрішнього людського законодав-
ства. Єдина підстава категоричного імперативу – 
апріорне усвідомлення обов'язку. 

Категоричний імператив конкретизує по-
няття обов’язку, тобто, вказує, як необхідно дія-
ти, щоб неухильно додержуватися велінь совісті. 

                                                        
 І. Кант уперше в історії філософської думки висунув 
і обґрунтував положення про основоположну роль 
теорії пізнання. С.Н. Булгаков у статті «Что делает 
философия Владимира Соловьева», викладаючи по-
гляди цього великого мислителя й свої власні переко-
нання, пише: «При вході в храм філософії на стражі 
стоїть теорія пізнання, від якої будь-яка філософська 
доктрина повинна одержати паспорт на проживання. 
Неминуще значення Канта в історії філософії полягає 
в тому, що після нього метафізика, навіть теологія, 
повинна бути критичною, тобто, раніше побудови 
будь-яких вчень вона повинна поставити собі й дати 
свідому відповідь на запитання про природу само-
го знання і його компетенції» (виділено мною – Г.Р.) 
[Див.: 2, c.574]. Цю точку зору, з якою не можна не 
погодитись, поділяє переважна більшість дослідників 
його вчення. При цьому ніколи не слід забувати, що в 
І. Канта теорія пізнання й філософія природи (метафі-
зика природи) утворюють нерозривну єдність. 

Перша формула категоричного імперативу* ви-
глядає наступним чином: «Категоричний імпера-
тив, який взагалі виражає лише те, що є обов'яз-
ковість, говорить: вчиняй згідно  максими**, яка 
в той же час може мати силу всезагального зако-
ну» [14, c.133]. Отже, моральна поведінка пови-
нна визначатися не приватними, а суспільними 
інтересами. Це означає, що чиста моральна сві-
домість, незалежна від індивідуальних бажань, 
являє собою, по суті, суспільну свідомість. 

Друга формула категоричного імперативу 
говорить: «вчиняй так, щоб ти завжди ставив-
ся до людства й у своїй особі, і в особі будь-
якого іншого так само, як до мети, і ніколи не 
ставився б до нього тільки як до засобу» [14, 
c.270]. І. Кант саме цю формулу категоричного 
імперативу виділив курсивом, надавши їй тим 
самим особливо важливе значення. Людина як 
розумна істота є мета сама по собі, отже, ніхто не 
в праві ставитися до неї як до засобу для досяг-
нення якої  б то не було своєї мети. Якщо перша 
формула категоричного імперативу значною мі-
рою носить формальний характер, то друга хара-
ктеризує не форму, а зміст, соціальну значимість, 
цінність моральних вчинків. 

Третя формула категоричного імперативу 
проголошує вільну волю людини в якості такої, 
що встановлює всезагальні закони. «Таким чи-
ном, - пише Кант, - принцип волі кожної люди-
ни як волі всіма своїми максимами, що вста-
новлює всезагальні закони, якщо він взагалі 
правильний, цілком підходив би для категорично-
го імперативу завдяки тому, що саме через ідею 
всезагального законодавства (виділено мною – 
Г.Р.) він не ґрунтується на жодному інтересі й, от-
же, серед усіх можливих імперативів тільки він 
один може бути безумовним…» [14, c.270] ***. 
                                                        
* Показово, як звертає увагу Т.І. Ойзерман, що І.Кант 
не обмежується однією його формулою, яка неминуче 
вела б до одностороннього розуміння [Див.: 20, c.234]. 
** Максима, згідно вчення І. Канта – це 
суб’єктивний принцип діяльності, який сам суб’єкт 
робить для себе правилом.: [14, c.134]. 
*** Пояснюючи третю формулу категоричного імпе-
ративу, І. Кант пише: «Усі розуміли, що людина своїм 
обов'язком пов'язана із законом, але не здогадувалися, 
що вона підлегла тільки своєму власному, й тим не 
менше,  всезагальному законодавству й що вона 
зобов'язана вчиняти, лише відповідно зі своєю влас-
ною волею, що встановлює, проте, всезагальні закони 
згідно з метою природи» [14, c.270]. Слова І. Канта про 
цю формулу, що « серед усіх можливих імперативів 
один тільки може бути безумовним» не є в контексті 
запереченням безумовності двох перших формул кате-
горичного імперативу. Мова йде лише про «усі можли-
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Вона визначає моральну поведінку людини як гро-
мадянина, який вільно підпорядковується прийня-
тим у суспільстві законам, оскільки вона була спі-
льником у їхньому прийнятті або, принаймні, схва-
лює їх. Ця згода як акт трансцендентальної волі ( 
тому що тільки вона вільна) є, відповідно, не прос-
то дія, яку можна пояснити психологічно (емпіри-
чно), а дія соціальна. Так що І. Кант визнає й пози-
тивне право, що «виникає з волі законодавця». Це 
його кардинально відрізняє від прихильників кла-
сичної традиції природного права. 

Дуже цікаво й важливо, як саме  І. Кант ви-
значає свободу – як здатність людини вибирати 
лише те, що розум визнає добром. Вільна воля – 
добра воля . Звідси однозначний його висновок: 
«… вільна воля й воля, підпорядкована мораль-
ним законам - це одне й те ж саме» [14, c.210]. 
Ще більш важливо й продуктивно з методологі-
чної точки зору, що кантівському категоричному 
імперативу властивий не тільки необхідний фо-
рмалізм, але і його обмеження й, мабуть, навіть 
заперечення. Маються на увазі друга й третя фо-
рмули цього морального закону. Людина не по-
винна розглядатися як засіб, вона повинна бути 
метою, як для себе, так і для всіх інших. Лю-
дина повинна підпорядковуватися лише тим 
юридичним установленням, які приймаються з її 
безпосередньо або опосередковано вираженою 
згодою. Безумовно, і ці формули абстрактні й, 
відповідно, у повній мірі формальні, але одноча-

                                                                                          
ві» імперативи. Як помітив Т.І. Ойзерман, «ця фраза є 
невдалим вираженням дійсної думки Канта. Таких при-
кладів у його творах чимало» [Див: 20, c.235]. 
 Французький дослідник філософії І.Канта Ф. Алк’є 
відзначає: «Кант переконаний, що якщо кожна люди-
на щиро задасться питанням, вона відкриє в собі цей 
моральний факт, вона виявить у собі моральне су-
дження. І якщо вона запитає сама себе, який об'єкт 
цього морального судження (виділено мною – Г.Р.), 
якщо вона запитає, що є істинно добре, вона відпо-
вість, що ніщо не є добре в цьому світі, якщо воно не 
є добра воля» (виділено мною – Г.Р.) [Див.: 27, P. 35]. 
Як усвідомлення сутності й заклику одночасно тре-
тьої формули морального імперативу І.Канта в наш 
час звучать слова Голови Конституційного суду Ро-
сійської федерації В.Д. Зорькіна: «Розуміючи всю 
міру відповідальності за це твердження, - пише він, 
- наполягаю на тому, що воля народжує право. На-
роджує, але не підмінює його. – Далі В.Д. Зорькін 
продовжує: - Як би ми не ставилися до турбулентнос-
ті як можливості, все одно фактом, що відбувся, є 
«глобальне суспільство ризику».Воно вже побудова-
не. У наявності всі його ознаки: невизначеність, кри-
зисність, нестабільність. Дефіцит розумної волі в 
цих умовах згубний» [Див.: 10, c.10]. 

сно вони змістовні й у цьому розумінні є запере-
ченням абсолютного формалізму.  

Категоричний імператив має лише одну 
підставу: усвідомлення обов'язку. Це означає, що 
моральна поведінка визначається не стільки вчи-
нками, скільки мотивами, які лежать  в їх об-
грунтуванні або, висловлюючись мовою Канта, 
максимою. У цьому змісті категоричний імпера-
тив формулюється Кантом безвідносно до мож-
ливого, певного змісту вчинку. «Існує імператив,- 
пише Кант, - який, не покладаючи в основу як умо-
ву яку-небудь іншу мету, що може бути досягнута 
тією  або іншою поведінкою, безпосередньо при-
писує цю поведінку. Цей імператив категорич-
ний. Він стосується не змісту вчинку й не того, 
що з нього повинне випливати, а форми й 
принципу, з якого випливає сам вчинок (виді-
лено мною – Г.Р.); суттєво позитивне в цьому вчи-
нку полягає в переконанні, проте наслідки  його 
можуть бути які завгодно. Цей імператив можна 
назвати імперативом моральним» [15, c.254-255]. 

«Імператив моральний» у його основних 
проявах у сукупності з «формою й принципом», 
з якого завжди випливає сам вчинок, є по суті 
квінтесенцією вчення І. Канта про право*. Да-
ний імператив виступає тією вихідною ідеаліза-
цією права, що перебуває у пошуку, його систе-
мотворчим ядром, якого не вдалося відшукати 
представникам класичної школи природного пра-
ва**. Його без найменшого перебільшення слід 
розцінити як головну методологічну знахідку І. 
Канта в сфері правопізнання, що зіграла ключову 
роль у його методологічному аналізі права й науки 
про право. 

Виходячи з викладених методологічних по-
зицій, І. Кант критично оцінює стан юридичної 
науки. Вчення про право, відзначає він, предста-
влене як « вчення про позитивне право» («зовні-
шнє законодавство») і зведене фактично до ко-
ментування позитивних «зовнішніх законів із 
зовнішньої сторони, тобто, з погляду їх застосу-
вання до випадків, що відбуваються у досвіді» 

                                                        
* Найбільш повно та чітко, в систематичному вигляді 
погляди І. Канта на право і науку про право викладені 
в його праці «Метафізичні начала вчення про право», 
що являє собою першу частину більш загального його 
твору 1897 р. «Метафізика  звичаїв у двох частинах» 
(друга частина цього твору – «Метафізичні начала 
вчення про чесноти»). 
** «Формулу права», відкриту І. Кантом, в подаль-
шому у препарованому вигляді використовував у яко-
сті «імперативного формального принципу» («чистого 
вчення про право», що зводиться до «основної нор-
ми») Ганс Кельзен [Див.: 16]. 



Розвиток І.Кантом теорії наукового пізнання та методології юридичної науки 
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[12, c.284]. Таке вчення про позитивне право, 
продовжує він, може стати юриспруденцією – у 
розумінні «правового розуму», «тямовитості в 
праві», проте без з'єднання з юриспруденцією 
воно «залишається всього лише правовою нау-
кою» [28, S.34]. Із приводу такої « правової нау-
ки» І. Кант пише: «Ця остання назва відноситься 
до систематичного знання вчення про природне 
право (jus natural), хоча правознавець і повинен при 
цьому виводити незмінні принципи для будь-якого 
позитивного законодавства» [28, S.34]. Основний 
недолік такого вчення про позитивне право (і такої 
« правової науки») І. Кант бачить у його емпіризмі, 
відсутності належної теоретичної основи, яка, на 
його думку, може бути розроблена лише з позицій 
виключно нової метафізики. 

В останньому положенні злиті воєдино си-
ла і слабкість теорії наукового пізнання І. Канта. 
Позитивні якості цієї теорії вже охарактеризовані 
нами. На завершення доречно сказати про один 
досить істотній недолік кантівської епістемоло-
гії. Зокрема, пізнання розглядається І. Кантом як 
незалежний від усієї іншої людської діяльності 
процес. Кантівський апріорізм зробив для нього 
неможливим історичний та інші виміри пізнава-
льної дійсності*, хоча він, безсумнівно, відріз-
                                                        
 Досить інформативне й продуктивне в цьому зв'язку 
наступне положення І.Канта, що роз'яснює його пи-
тання «Що таке право?»: «Це питання, - пише він, - 
може також збентежити правознавця, - якщо тільки 
він не прагне впасти в тавтологію або замість загаль-
ного розв'язку послатися на те, що затверджували 
коли-небудь  закони якої-небудь країни, - як горезвіс-
не питання: «Що є істина?», звернене до вчителів ло-
гіки: «Що випливає по праву» (quit sit jurist), тобто, 
що говорять або говорили закони в тому або іншому 
місці в той або інший час, він ще може вказати; але чи 
є те, чого вони прагнуть, також і правом і всезагаль-
ний критерій, по якому можна пізнавати як право, 
так і неправо (justum et iniustum) (виділено мною – 
Г.Р.), - усе це залишається для нього прихованим, як-
що він хоч на час не залишає зазначені емпіричні 
принципи й не шукає джерело цих суджень в одному 
лише розумі (якщо б навіть при цьому згадані закони 
й служили б йому чудово в якості направляючої нит-
ки), щоб установити основу для можливого позитив-
ного законодавства. Чисто емпіричне вчення про 
право (виділено мною – Г.Р.) – це голова (як дерев'я-
на голова в байці Федра), яка, можливо, і прекрасна, 
так шкода тільки, що без мозку» [Див.: 28, S. 34-35]. 
* Уже згадуваний нами В.С. Стьопін у монографії, 
присвяченій дослідженню ролі антропологічних та 
культурно-історичних факторів в історичному розви-
тку наукового пізнання, пише: «Епістемологічні й 
методологічні дослідження останніх років чітко ви-
явили, що процес породження нового наукового знан-

няв процес розвитку науки в новий час від її ево-
люції в попередні історичні епохи. Проте мето-
дологія наукового пізнання І. Канта – це справж-
ній прорив уперед у пізнанні в цілому й особли-
во в пізнанні права, порівнянний за своїми поте-
нційними можливостями з методологією сучас-
ного йому класичного природознавства. 

Висновки. 1. До І.Канта юридичної науки 
у її класичному розумінні не існувало, тому що 
не було методології юридичної науки – змінюва-
лися лише одна за іншою юридичні доктрини, 
правові доктринальні традиції, прийоми та мето-
ди їх обгрунтування. На пізнання правової мате-
рії механічно переносилися методологічні при-
йоми інших наук, що по суті заперечувало пред-
метність, тобто, власне науковість цього пізнан-
ня. 2. І.Кант створив воістину наукову теорію 
пізнання, методологію юридичної науки, умож-
лививши виникнення наукового правознавства. 
Методологія наукового пізнання І. Канта в ціло-
му й особливо пізнання права співставна за свої-
ми потенційними можливостями з методологією 
сучасного йому класичного правознавства. 3. 
«Імператив моральний» у його основних проявах 
у сукупності з «формою та принципом», з якого 
завжди випливає сам вчинок, є по суті квінтесен-
цією вчення І. Канта про право. Даний імператив 
виступає тією вихідною ідеалізацією права, що 
перебуває у пошуку, є його системотворчим яд-
ром, якого не вдалося відшукати представникам 
класичної школи природного права. Його без 
найменшого перебільшення слід розцінити як 
головну методологічну знахідку І. Канта в сфері 
правопізнання, що зіграла ключову роль у його 
методологічному аналізі права й науки про пра-
во. 4. «Критичний метод Канта в тій мірі, у якій 
мислитель з логічною послідовністю застосову-
вав цей метод у сфері права, - резюмував у свій 
час Г.Д.Гурвич, - по суті, виключав будь-яку мо-
жливість виведення права з апріорної ідеї чи з 
ідеалу  емпіричного права, яке могло б скласти 
конкуренцію праву позитивному. Тому то Кант і 
спробував редукувати природне право… або до 
логічної форми позитивного права, або до ідеї, 
що виконує виключно регулятивні функції» [7, 

                                                                                          
ня не може бути розкритий тільки в рамках вивчення 
«внутрішньонаукових» процесів взаємодії теорії й до-
свіду, без врахування факторів соціально-культурної 
обумовленості науки. Ці фактори впливають на форму-
вання нових напрямків наукового дослідження, багато в 
чому визначають появу нових наукових ідей, перебудо-
ву наукових картин світу, зміну ідеалів теоретичного 
пояснення, норм і еталонів обґрунтованості, доказовості 
й організації знань» [Див.: 25, c.3]. 
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c.304]. 5. Канту належить безспірна першість у фо-
рмуванні поглядів на природне право як на право 
належне, ідеальне, а не як на завершену цілісність 
норм і принципів, що ведуть свої витоки від розу-
му та реально існують. Саме тому Канта можна 
однозначно вважати основоположником традиції 
«відродженого» природного права. 
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R.O. Gavrylyuk 
Theory of scientific cognition and methology of legal science development by I.Kant 

 
Summary 

Before I. Kant legal science in it’s classic understanding doesn’t exist  becouse  there was no legal sci-
ence metodology –  doctrins  of  law, of legal doctrinal tradition, methods and means of their grounds. Meth-
odologic means, methods of other scieces were mechanically transferred to the  cjgnitionof  legal matter, that 
essentially denied the  subject,  i.e.,  the  very  scientific essence of this  cognition.  I.Kant created indeed a 
scientific theory of  cognition, methodology of  legal science having enabled the emergence of legal science. 
Methodology  of  scientific cognition by I.Kant as a whole and especially cognition of  law is comparative  
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by it’s potential  possibilities with the  metodology of  classic legal science of his time. “Imperative moral” 
by it’s  general characteristics togather with “form and principle” always followed by the very action, is in 
it’s essence  quintessence Kant’s study on law.  A given  imperative is an original  idealisation  of  law being  
in search, it’s  system-forming  nucleus than the representative of classic school  of  natural law were not 
able to find out. Without any axaggtration, it should  be considered  as the main methodologic find  by I.Kant 
in the cphere of  legal cognition, that played a key role  in his methodologic analysis of  law  and science on 
law. Critical method by I.Kant exclude any possibility to derive law from idea a priori or from an ideal of 
empirical law, which coud be  competitive  to positive law. Than is why I.Kant tried to reduce  natural law 
either logic form of positive law or to the idea functioning  only regulatively. Undoubtedly in formation of 
understanding of natural law  as a proper, ideal law and not as complete uniformity of  norms and principles 
rising from mind and really existing, belongs to I.Kant.  Thus I.Kant can be considered to be the founder of 
the tradition of  “re-created” natural law. 
 

Р.А. Гаврилюк 
Развитие И.Кантом теории научного познания и методологии юридической науки 

 
Аннотация 

До И.Канта юридической науки в ее классическом понимании не существовало, потому что не 
было методологии юридической науки - изменялись лишь одна за другой юридические доктрины, 
правовой доктринальной традиции, приемы и методы их обоснования. На познание правовой материи 
механически переносились методологические приемы других наук, что по существу отрицало пред-
метность, то есть, собственно научность этого познания. И.Кант создал поистине научную теорию 
познания, методологию юридической науки, сделав возможным возникновения научного правоведе-
ния. Методология научного познания И. Канта в целом и особенно познание права сопоставимое за 
своими потенциальными возможностями с методологией современного ему классического правове-
дения.  "Императив морален" в его основных проявлениях в совокупности с "формой и принципом", 
из которого всегда выплывает сам поступок, является по существу квинтэссенцией учения И. Канта о 
праве. Данный императив выступает в качестве той исходной идеализации права, которое находится 
в поиске, его системосозедательным ядром, которого не удалось отыскать представителям классичес-
кой школы естественного права. Его без наименьшего преувеличения следует расценить как главную ме-
тодологическую находку И. Канта в сфере правопознания, что сыграла ключевую роль в его методологи-
ческом анализе права и науки о праве. Критический метод Канта в той мере, в которой мыслитель с логи-
ческой последовательностью применял этот метод в сфере права, по существу, исключал любую возмож-
ность выведения права из априорной идеи или из идеала  эмпирического права, которое могло бы соста-
вить конкуренцию праву позитивному. Поэтому то Кант и попытался редуцировать естественное право 
или к логической форме позитивного права, или к идее, которая выполняет исключительно регулятивные 
функции. Канту принадлежит неоспоримое первенство в формировании взглядов на естественное право 
как на право надлежащее, идеальное, а не как на завершенную целостность норм и принципов, которые 
ведут свои истоки от ума и реально существуют. Именно поэтому Канта можно однозначно считать осно-
воположником традиции "возрожденного" естественного права. 
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МЕНТАЛЬНО-ДУХОВНІ ОСНОВИ ОСМИСЛЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ  
В УМОВАХ ПОНЕВОЛЕНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Висвітлюються ментально-духовні основи філософського осмислення українською інтелігенцією права 

на свободу в умовах поневоленого національного права.  
Ключові слова: українське народництво, національне право, ментальність, ідеалістичний та матеріалістич-

ний вимір права. 
 

Постановка проблеми. Останнім часом ак-
туалізуються дослідження з  етнопсихології та іс-
торії філософії права. Очевидно, що минуле не 
тільки не втрачає свого впливу на сьогодення, але й 
стає предметом наукових дискусій у все більшій 
мірі. У цьому контексті особливої значущості на-
буває проблема українського народництва, яка 
протягом ХІХ ст. виконувала роль ідеологічного, 
наукового, культурного й організуючого чинника 
боротьби української держави за звільнення свого 
поневоленого національного права. При цьому 
право на свободу осмислювалось у руслі тих лібе-
ральних ідей, пануючих на той час у Європі, які 
часто виявлялись діаметрально протилежними дій-
сності поневоленої української держави. 

Ступінь наукової розробки проблеми. Ва-
жливий внесок у дослідження етнопсихологічних і 
філософських питань, які безпосередньо стосують-
ся метафізичної природи права на свободу україн-
ського народництва в умовах поневоленого націо-
нального права здійснили, насамперед: Ю.Бара-
баш, О. Гринів, М.Гуренко, М.Кітов, І. Лук, 
С.Сливка, М.Ткачук, Д.Чижевький, П.Юркевич та ін. 

Мета даної статті полягає у висвітленні ме-
нтально-духовних основ філософського осмислен-
ня українською інтелігенцією права на свободу в 
умовах поневоленого національного права. 

Виклад основного матеріалу. Народництво 
- це ідеологія і практика визвольного руху в Росії 
та Україні у ХІХ ст. При цьому ментально-духовні 
основи української та російської ідеології цього 
періоду виявляють суттєві різниці. Зокрема, для 
осмислення філософії права російських народників 
характерні елементи соціальної утопії, які органіч-
но поєднувалися з визнанням самобутності Росії, 
яка пов’язувалася з існуванням селянської общини. 
Українське народництво мало менш радикальний і 
більш  поміркований характер, оскільки у центрі 
його ідеології була сама селянська ідея, що ілюст-
рувала справжнє представництво українського на-
роду і не вимагала ніяких руйнувань, окрім досяг-
нення  селянської демократії.  

Програма українських народників була по-
міркованою і мала прагматичну спрямованість: 
передбачала шлях не революцій і терору, а під-
готовку до реформ і формування національної 
свідомості шляхом розвитку народної освіти та 
поширення знань. 

Різноманітні форми народництва виявляли 
себе на російському й українському ґрунті, що є 
наслідком ментально-духовних основ осмислен-
ня права на свободу у кожному конкретному ви-
падку, по-різному. В Україні воно виявлялось у 
формі хлопоманства, українолюбства та народо-
вства (в Галичині), що не містили в собі агресив-
них форм, окрім мирних шляхів для відвоювання 
свободи людини і громадянина. У Росії існували 
дві течії - ліберально-поміркована, що практику-
вала соціалістичну пропаганду та «ходіння в на-
род», і радикальна, яка відкрито проголосила 
своїм гаслом революційний терор [14, с.373]. 

Звичайно ж за цих обставин, розвиток ро-
сійської філософсько-правової думки, наприклад, 
про права і свободи людини та громадянина від-
бувався у специфічних умовах.  З одного боку, у 
цьому виявлялась замкнутість від західних право-
вих взірців. А, з другого боку, ліберальна думка в 
Росії зароджувалась і протистояла величезній тра-
диції самодержавної і кріпосницької сваволі, що у 
значній мірі формувало власні правові основи, які 
відображали історичне, духовне, філософське, мо-
ральне і культурне надбання народу [8, с.55].   

Фундатором «ліберального» націоналізму 
був В.Бєлінський, який на ментальному рівні ак-
тивно захищав імперську владу. Вважаючи, що 
Україні не можна дозволяти функціонувати як 
незалежному суб’єктові і що кінцем її історії є 
неминуче об’єднання з Росією, В.Бєлінський ме-
нтально щодо українців займав єдину позицію 
разом з царем-імператором. І виходила така єд-
ність-одність позиції щодо українців, незважаю-
чи на внутрішні аспекти взаємостосунків цієї па-
ри елементів - російської «демократії» і російсь-
кого царя -  ментально-автоматично. 
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Протилежним ідеям ліберального націоналі-
зму виявився християнський антропологізм  П.Юр-
кевича, зокрема його вчення про серце  як дійсне 
осердя людського духу. «Питання про основу та 
мету світу, про ставлення світу та людини до Бога, 
- питання, розв’язання яких передбачає припущен-
ня ідеї, бентежать із непереборною енергією зага-
льнолюдську свідомість раніше й перш за будь-яку 
науку; вони виникають у свідомості з необхідністю 
не тимчасового інтересу, а як завдання суто духов-
ні, що торкаються споконвічних потреб людства» 
[26, с.10]. Так писав П.Юркевич у праці «Ідея», і це 
означало, що серед споконвічних потреб людства є  
потреба і в Богові, місця якому в матеріалістичній 
свідомості не має. 

Ідеаліст Юркевич, який прагнув ідейного 
знищення найпередовішого тоді мислителя – ці-
лком відповідав характеристиці психічної вдачі 
видатних українців, які окреслив Д.Чижевський: 
«емоційні, схильні до духовного усамітнення, що 
послугувало імпульсом до визнання етичної цін-
ності індивідуума  визнання для кожної людини 
права на власний, індивідуальний, етичний 
шлях» [15, с.378 - 379]. 

Як справедливо зауважує Р.Пітч, «Філософія 
П.Юркевича розкривається не лише через історич-
не дослідження його думки. Скоріше цю філосо-
фію можна адекватно зрозуміти, виразно постави-
вши питання про істину його розмірковувань. Пи-
тання про істину стосується внутрішніх, духовних 
засад його філософії, що є і відправною точкою, і 
метою філософствування» [19, с.87].   

Критикуючи П.Юркевича, представники 
провладної російської інтелігенції (В.Бєлінський, 
М.Добролюбов та ін.) виражали характерні риси 
маргінальної ментальності, яку можна означити 
перш за все за поширенням як партійну. Саме так 
називає ментальність представників російської 
різночинної інтелігенції у кінці XIX - початку 
XX ст. одна із найбільш авторитетних сучасних 
дослідниць історії російської філософії Н.Мотро-
шилова. Вона зазначає, що саме ця філософія і 
що саме з причин її маргінальності у свідомість 
російського народу було впроваджено різного 
роду критичні, протестні, «принципово револю-
ціонарістські» ідеї [18, с.431]. Дослідниця під-
креслює всю руйнівність цього революційного 
віяння у першу чергу для Росії, а серед менталь-
них його підоснов називає реабілітацію каторги і 
каторжників, ідеологію співчуття злочинності і 
злочинцям, «суть яких полягає в тому, що,  якщо 
люди опустились, якщо втратили людську подо-
бу і скоїли злочини, то в цьому не тільки і навіть 
не стільки їх вина, скільки проявів виразок сус-

пільства, соціальної системи, що приносить  
«приниженим і зневаженим» незліченні біди і 
штовхають їх до падіння…» [18, с.432]. 

П.Юркевич зрозумів цю змістовну небезпеку 
і протиставив їй положення про самоцінність лю-
дини, і то не як родової істоти, а як конкретного 
індивіда. Український індивідуалізм як риса націо-
нальної ментальності тут трансформувався в по-
ложення про людину як носія ідеї особистого духу 
а українська ментальна риса ненасильства виявля-
лася в ідеї духовної автономності людини.  

При цьому виявлялася ще одна характерна 
риса української ментальності - глибока релігій-
ність. Адже в значній мірі П.Юркевич «збирав 
стріли на свою голову» від революційних демок-
ратів саме за цей аспект свого філософського сві-
тогляду. «Християнський платонік, - зазначає 
М.Ткачук, - Юркевич обґрунтовує розуміння фі-
лософії як цілісного світогляду, в якому духовне 
життя людства розкривається в усій повноті його 
релігійних, інтелектуальних, етичних та естетич-
них моментів» [22, с.231]. 

Зрештою, було б помилкою зводити всі 
нюанси ставлення тодішньої російської інтеліге-
нції до філософії П.Юркевича до причин націо-
нального характеру. Такі причини, звичайно, бу-
ли. Однак справа, очевидно, не тільки в них. 
Справа тут справді у правовій ментальності, тоб-
то в усвідомленні можливості і необхідності вер-
ховенства права в суспільстві. 

І саме останнє свідчить про геніальність 
філософії П.Юркевича. Адже те, що пропонував 
ліберальний націоналізм у своєму антропологіч-
ному матеріалізмі, означало пояснити всі явища 
життя за допомогою механічних законів, подати 
внутрішній світ людини прозорим, зрозумілим 
для науки, внести у сферу духовного життя про-
заїчну розсудливість. У випадку перемоги цієї 
ідеї залишалося лише знайти важелі примусово-
го, тобто насильницького керування долями лю-
дей. У цьому крилася небезпека антропологічно-
го матеріалізму для  суспільства в цілому і для 
конкретної людини, зокрема, оскільки вона пере-
творювалась би із мети на засіб досягнення пев-
них соціально-політичних цілей.  

 Звичайно, що така цілісність заперечува-
лась революційними демократами. Вони ще зго-
дні були розглядати інтелект, бо хоч і без духов-
ної основи, але він мав пряме відношення до фо-
рмування матеріалізму, вони не заперечували 
проти етики і естетики, бо придумали свій варі-
ант їх функціонування - «революціний», але ре-
лігії, цього контролю совісті думок і поступків,  
вони допустити не могли.  
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Адже  уже В.Г.Бєлінський став фактично 
центральною фігурою в історії російської націо-
нальної самосвідомості тридцятих - сорокових 
років XIX століття. Це  означає, що саме він сво-
їми публікаціями формував громадську думку, і 
то не лише з питань культури чи  внутрішнього 
життя, а й з питань відношення до культур інших 
народів. І якщо з характерним для нього  «неіс-
товством» він у листі до Кавеліна 1847 року пи-
ше про Петра I як про свій найвищий ідеал дер-
жавотворення Росії: «Петро - це моя філософія, 
моя релігія, моє одкровення в усьому, що стосу-
ється Росії…» [5, с.462] то ким був Петро для 
України і українського народу правдиву відповідь 
дав Т.Шевченко. І якщо щодо самого Шевченка 
«неістовий » революціонер Бєлінський висловлю-
вав, за словами одного із сьогоднішніх російських 
дослідників М.Кітова, «мерзенні думки, в яких він 
виправдовує царя за заслання поета в солдати…як і 
розмірковування стосовно України, що  просякнуті 
відвертим імперським духом» [12, с.235] мали ус-
піх  в інтелігентському середовищі Росії, то нема 
нічого дивного, що ця традиція була перенесена й 
на Юркевича - «Московська публіка бачила в Юр-
кевичі українця» [21, с.141].  

Отже, в основі розглянутих суперечностей 
ідеалістичного і матеріалістичного міститься ту-
ге переплетіння як світоглядних, так і менталь-
них установок представників українського і ро-
сійського народів. Кожен із названих представ-
ників української інтелігенції (Т.Шевченко, 
М.Гоголь, П.Юркевич, М.Драгоманов) у цілому і 
кожен зокрема виражали характерні риси націо-
нальної ментальності українського народу, серед 
яких найбільш вираженими були - ненасильство і 
демократизм.  Щодо інших рис національної ме-
нтальності, таких як релігійність, кордоцент-
ризм, толерантність та інші, то вони виражені у 
названих представників не в однаковій мірі і за-
лежно від обставин місця та часу. 

Кожен із названих представників російсь-
кої інтелігенції (В.Бєлінський, М.Добролюбов) у 
цілому і кожен зокрема виражали характерні ри-
си ментальності російського народу лише част-
ково, більше виражаючи ментальність, яку мож-
на означити за поширенням як партійну, за хара-
ктером - маргінальну. Головними рисами цієї 
ментальності були: матеріалізм, нетерпимість, 
централізм, апологетика насильства. 

При зіставленні ментальностей виявляєть-
ся, що українська ментальність не була ворожою 
до ментальності росіян. Вона мала захисний ха-
рактер і виявляла прагнення протистояти насиль-
ству. Навпаки, російська ментальність у частині 

свого представництва у формі маргінальної мен-
тальності соціального радикалізму виступала у 
ворожій формі щодо інтелектуального українст-
ва. При цьому часто ментальні позиції так званих 
революційних демократів змикалися на ґрунті 
атиукраїнства з проімперською ментальністю 
частини російського суспільства, включно з ім-
перськими колами державного управління. 

З огляду на висновки аналітиків сьогодні-
шнього стану російської національної менталь-
ності, а саме про те, що незважаючи на зміну 
статусу державності росіян, заміну попередньої 
тоталітарної системи, процесів реформування  
державного й суспільного життя, у ній - російсь-
кій ментальності - «все ще збереглася попередня 
здатність до навіювання і не вірячи, чинячи опір, 
критикуючи, навіть проклинаючи, ми все ще за-
лишаємось підвладними певним «ідеям», що пе-
ретворились у правила і «норми» явно ненорма-
льного життя» [18, с.434]. Отже, проблема зов-
нішньої ментальної агресії щодо України не зні-
мається, важливо тільки розрізняти де є інтриги 
політиків, а де об’єктивна неприязнь як спадщи-
на минулого нерівноправного спілкування.  
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M.J. Kupcak 
MENTAL-SPIRITUAL FOUNDATION COMPREHENSION RIGHT  

TO FREEDOM UNDER NATIONAL LAW CAPTIVE 
Summary 

The article highlights the mental and spiritual foundations of philosophical understanding of Ukrainian 
intelligentsia of the freedom of enslaved under national law. 

Key words: Ukrainian populism, domestic law, mentality, idealistic and materialistic dimension of law. 
 

    М.Я. Купчак 
МЕНТАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ  

В УСЛОВИЯХ ПОРАБАЩЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 
Аннтоация 

Освещаются ментально-духовные основы философского осмысления украинской интеллигенции 
права на свободу в условиях порабощенного национального права. 
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ВПЛИВ ФІЛОСОФСЬКО-РЕЛІГІЙНИХ ФАКТОРІВ  
НА МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СТАРОДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 

 
Досліджується вплив філософсько-релігійних факторів на процес становлення та розвитку механізму 

правового регулювання у древньогрецькому суспільстві. 
Ключові слова: релігійне право, механізм правового регулювання, становлення та розвиток давньогрець-

кої держави і права, релігійний вплив. 
 
Постановка проблеми. Становлення та 

розвиток механізму правового регулювання сус-
пільного життя є досить складним та неоднозна-
чним процесом, на перебіг якого в різних соціа-
льних групах та державних утвореннях впливає 
величезний спектр різноманітних факторів. 
У розрізі досліджуваної нами проблематики не є 
виключенням і давньогрецьке суспільство, з його 
глибинно-міфічним багажем релігійного місти-
цизму. Дослідження впливу релігійних канонів 
на формування і розвиток сфери правового регу-
лювання та нормативної бази в епоху становлен-
ня давньогрецького суспільства є аксіологічно-
цікавим і актуальним у розрізі компаративістсь-
кої проекції опосередкованого впливу на процес 
становлення і розвитку феномену правового ре-
гулювання та формування нормативно-правової 
бази на українських теренах. Адже, як зазначає 
академік М.В.Костицький, і географічно, і концеп-
туально, і змістовно українське право є європейсь-
ким, бо воно проходило ті ж етапи становлення, 
мало ті самі світоглядні витоки та методологічні 
джерела, що і право інших європейських країн: 
давньогрецьку філософію права, теорію і норми 
римського права, християнську етику [11, с.25-26]. 

Час існування та розвитку грецької антично-
сті можна умовно поділити на такі періоди: 

1. Крито-Мікенський (до ХІІ ст. до н.е.), 
який об’єднував такі етапи розвитку,  як Міной-
ська цивілізація (Крит) та Мікенська цивілізація 
(Балканська Греція). 

2. Полісний, до складу якого входили Го-
мерівський період, або «темні віки» (ХІ – ІХ ст. 
до н.е.); архаїчна Греція (VІІІ – VІ ст. до н.е.); 
класична Греція (V – ІV ст. до н.е.). 

3. Елліністичний, який розвивався у три 
етапи: 334 – 281 р.р. до н.е. – перший; 281 – 150 
р.р. до н.е. – другий; 150—27 до н. э. – третій. 

4. Греція під римським пануванням до ві-
зантійського часу. 

У Стародавній Греції процес інтенсивного 
утворення невеликих міст-держав (полісів) і фо-
рмування в них цивілізаційних засад припадає на 

період архаїки (VІІІ – VІ ст.), який професор 
В.В.Соколов об’єднує ще з гомерівським пері-
одом [21, с.42].  

Дана стаття присвячується дослідженню 
гомерівського та архаїчного періодів історії Дре-
вньогрецької цивілізації. Саме тоді були закла-
дені підвалини та визначені основні принципи 
розвитку релігійних культів та інших заходів мі-
фологічного характеру, які набували поширення 
і впливали на розвиток механізму правового ре-
гулювання і в наступні періоди розвитку древ-
ньогрецького суспільства. Сам ж термін «елліні-
стичний» виникає у ХІХ ст. завдяки уведенню 
його до вжитку німецьким ученим І.-Г.Дрой-
зеном, для визначення періоду древньої історії 
від царювання Олександра Великого до імпера-
тора Августа. Відтоді стало традиційним назива-
ти цей тривіковий період елліністичним, як і ци-
вілізацію, яка розвивалась у той час у грецькому 
світі. Вони відрізняються від попередніх епох, 
таких як стародавня (архаїчна або гомерівська) 
та класична Греція [25, с.5]. 

Ступінь наукової розробки теми. Про-
блематикою впливу філософсько-релігійних фа-
кторів на процеси становлення державно-
правового регулювання суспільних відносин за-
ймався цілий ряд як вітчизняних так й іноземних 
дослідників. У їх числі можна назвати Ж.-
П.Віллема [2], Б.Вілсона [3], Д.О.Вовка [4], 
В.Д.Жигунина [6], Ф.Ф.Зелінського [7], Ф.Коп-
лстона [9], М.С.Корзуна [10], М.В.Костицького 
[11], І.М.Луцького [13], Ф.Любкера [14, 15, 16], 
В.С.Нерсесянца [19], В.В.Соколова [21], 
Ю.В.Тихонравова [22], Х.Хабіхта [23], Ф.Шаму 
[24, 25], М.Еліаде [26] та ін. 

Мета статті – дослідження впливу філо-
софсько-релігійних факторів на процес станов-
лення та розвитку механізму правового регулю-
вання в давньогрецькому суспільстві. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Незаперечним фактом є те, що релігійні по-
стулати виступали одним з найбільш впливових і 
дієвих регуляторів суспільних відносин на зорі 
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формування та розвитку перших державно-
правових інституцій, у тому числі й на древньог-
рецьких теренах. Тісний зв’язок релігійних кано-
нів з правовим регулюванням суспільних відно-
син, у рамках древньогрецької системи  не підля-
гає сумніву. Однак зазначимо, що цей взаємо-
зв’язок надто неоднорідний за своїм характером 
в силу того, що релігія далеко не завжди висту-
пала монолітним уніфікованим інститутом. Усе 
залежало від характеру культів, їх місця у струк-
турі суспільного життя, взаємодії з іншими еле-
ментами цивілізаційного розвитку.  

Незаперечний факт тісного зв’язку релігії з 
древньогрецькими соціальними групами. Зокре-
ма Ф.Шаму зазначав, що частково це відобража-
ється у джерелах, до яких ми звертаємося, в тек-
стах, що регламентують проведення колективних 
церемоній, у історичних пам’ятках монумента-
льного типу, збудованих на честь богів-покрови-
телів міста, у творах мистецтва, що ілюструють 
суспільні вірування. Окремий давньогрецький 
індивід не позиціонував себе як окрему особис-
тість, спасіння якої досягається не залежно від 
соціальних об’єднань, до яких вона належить. 
Аристотель вказував, що це «істота політична», а 
значить, – соціальна, яка прямо залежить від вза-
ємовідносин з іншими індивідами і завдяки цьо-
му реалізує своє призначення [24, с.156]. Релі-
гійні вірування у древньогрецькому суспільстві 
відігравали консолідуючо-соціальну роль, яка 
полягала у тому, що на основі психологічних фа-
кторів забезпечувала цілісність і стійкість соціа-
льних груп протягом тривалого часу. Саме у 
цьому і полягає соціальний характер релігії.  

Земний правопорядок, за міфічними древ-
ньогрецькими уявленнями, виступав складовою 
частиною світової, космічної гармонії, і будь-яке 
порушення правил, обрядів чи законів з боку 
окремих осіб ставало причиною нанесення шко-
ди небесній та земній рівновазі, внаслідок чого 
могли виникати катастрофи світового масштабу. 
Крім того, іонійські мислителі, які стояли біля 
витоків зародження та формування архаїчної фі-
лософської думки, були впевнені у тому, що у 
Всесвіті панує Закон. У житті окремої особисто-
сті принцип відплати, покарання, який проголо-
шував, що відхилення від того, що вважається 
правильним і достойним людини, призводить до 
неминучого краху, допомагає відновити поруше-
ну рівновагу. Цей же закон збереження рівнова-
ги, як спосіб відвернення хаосу й анархії, філо-
софи розповсюдили на увесь Всесвіт, і ця конце-
пція, що не залежить від стихійних явищ і не 
може бути засобом незаконного та «егоїстично-

го» витіснення одного елементу іншим, склала 
основу наукової космології на противагу міфоло-
гії – вираження людської фантазії [9, с.35-36]. Звід-
си випливає досить чітка релігійна регламентація 
людської поведінки, наявність численних релігій-
но-етичних заборон і невідворотність суворого по-
карання за їх порушення, як у земному, так і у по-
тойбічному житті. Оскільки існуючі порядки і за-
кони божественні та священні, їх порушення роз-
цінювалося як виклик, кинутий богам [19, с.9]. 

Класична грецька філософська культура 
подарувала основні форми загальноприйнятної 
поведінки, вміщувані в образах безсмертних бо-
гів, які згодом набули ознак і властивостей зага-
льнообов’язкових норм права. Так, згідно з «Тео-
гонією» Гесіода, від шлюбу Зевса (зразка всього 
досконалого) та Феміди (втілення вічного приро-
дного порядку) народилися дві дочки-богині: 
Діке (справедливість) і Евномія (благозаконня). 
Діке охороняє природно-божественну справед-
ливість і карає неправду. Евномія ж утілює бо-
жественний характер начал законності в суспіль-
ному устрої, глибинний внутрішній зв'язок за-
конності та полісного облаштування [18, с.56]. 
Але зі змісту тієї ж таки Гесіодівської «Теогонії» 
ми дізнаємося, що в результаті цього шлюбу на-
роджується ще й третя дочка Зевса та Феміди – 
Ейрена, яка являє собою спокій, мирне життя 
[21, с.49]. Тобто природно-божественна справед-
ливість (Діке) та божественний характер начал 
законності (Евномія), поєднуючи власні божест-
венні, природні основи та начала законності, дося-
гають єдиної взаємної мети, спільним результатом 
якої є всеохоплюючий спокій та мирне життя. Тоб-
то поєднання божественної, релігійної справедли-
вості з державною законністю приведе, в результа-
ті, до встановлення загальносуспільного спокою, 
гармонії та мирного міжкласового співіснування. 
Тому, на нашу думку, за філософсько-релігійними 
уявленнями древньогрецького соціуму, поєднання 
божественних начал із земними законами призведе 
до встановлення соціальної рівноваги та загально-
людського миру і благоденства. 

Правління Зевса в давньогрецькій міфоло-
гії характеризується встановленням начал спра-
ведливості, законності та суспільної рівноваги. 
Справедливість (Діке) у Гесіода, як і у Гомера, 
протидіють силі та насиллю. Як дочка верховно-
го грецького бога Зевса, Діке охороняє божест-
венну справедливість і карає за відступ від неї. 
Евномія ж означає божественний характер начал 
законності в суспільному устрої, глибинний вну-
трішній зв'язок законності та суспільного (дер-
жавного) порядку [19, с.16-17]. Фактично дав-
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ньогрецька міфологія, а відтак і правова наука, 
головним джерелом права вважають беззапереч-
ний абсолют в образі головного бога Зевса. Від 
взаємозлиття (симбіозу) вищого абсолюту (Зевс) 
та втілення вічного, божественного порядку, 
який постає у образі Феміди, з’являється першо-
основа для виникнення та розвитку древньогре-
цької системи правового регулювання. З цієї ос-
нови беруть свій початок два вектори, за допомо-
гою яких даний процес набуває своєї життєздат-
ності. Указаними напрямами розвитку стають 
справедливість (Діке), яка покликана охороняти 
природно-божественну рівновагу за допомогою 
механізму системи покарань за неправду, та бла-
гозаконня (Евномія), суть якої полягає в божест-
венному характері начал законності у суспільно-
му устрої, глибинному внутрішньому зв’язку 
законності та суспільного (державного) порядку 
[19, с.16-17]. Тобто фактично становлення, роз-
виток, «усепроникність» права, охорона та пока-
рання за порушення його вимог, носили цілком 
божественний характер і були абсолютним регу-
лятором суспільних відносин у древньогрецьких 
суспільно-територіальних осередках, на яких на-
була поширення давньогрецька цивілізація. Факти-
чно право зіставлялося з усеохоплюючим, безмеж-
ним і всепроникним Космосом і було божествен-
ною цінністю, яка підлягала беззастережній охоро-
ні, та виступало підставою невідворотного пока-
рання за відступ від його постулатів. 

Повертаючись до філософсько-правового 
аналізу значень наведених понять зауважимо, що 
право та справедливість, які являються в образі 
божества, сили, що діє вічно, судять вчинки лю-
дей, розподіляють нагороди та покарання, є по-
чатком будь-якого права. Саме з цими поняттями 
філософські уявлення у Стародавній Греції 
пов’язували управління Всесвітом. Звідси також 
починають свій розвиток поняття та значення 
слів суд, присутність суду і, як засіб для віднов-
лення порушеного права – відшкодування та по-
карання [14, с.436; 16, с.384]. 

Цікаво й те, що у древньогрецьких релігій-
них та пов’язаних з ними державницьких уяв-
леннях головним божеством виступає Тіхе, бо-
гиня долі та випадку, яку особливо вшановували 
як берегиню держави [16, с.446]. Звідси випли-
ває, що найбільш популярне божество древньог-
рецької епохи зовсім не виступає прихильником 
суворого, недоторканного порядку та закону.     
У даному випадку проявляються, до деякої міри, 
фаталістичні настрої, що панували в давньогре-
цькому суспільстві, згідно з якими особистість 
підпорядкована долі, а сам фатум, до певної мі-

ри, знаходиться під впливом його величності 
«випадку». Квінтесенцією цього світосприйняття 
є те, що зазначені погляди та уявлення певною 
мірою переносяться на державу, відносячи її до 
сфери «діяльності» долі та випадку. Зазначимо, 
що ці уявлення фактично відносили нормативно-
правове регулювання до другорядних сфер впли-
ву на життя давньогрецького соціуму і державу, 
тобто негласно проголошувався примат релігій-
ного регулювання над правовим. Але одночасно 
з прийняттям цієї доктрини, обов’язково виникає 
потреба встановлення і певних правил, які до-
зволяли би протистояти викликам долі, що, в 
свою чергу, є до деякої міри проявом богоборст-
ва. Тобто тогочасна філософська та державно-
правова думка закладає основи реалістичного 
вектора розвитку суспільства та держави на базі 
правового регулювання, відтісняючи ідеалістич-
ні погляди на настрої до другорядної сфери сві-
тосприйняття та засобів досягнення суспільної 
рівноваги, але не позбавляючи їх можливостей 
впливу на формування морально-етичних на-
строїв та розвиток нормативно-правової бази. 
Отже, можна вважати, що культ Тіхе виступив, 
так би мовити,  каталізатором формування єди-
ного світосприйняття, світогляду різнокласового 
древньогрецького суспільства, яке було б здат-
ним стати базою для закріплення старих та вини-
кнення нових форм соціально-правового регулю-
вання поведінки індивіда. 

У часи древньогрецької епохи набувають 
широкого розповсюдження пророцтва служите-
лів культу, так званих оракулів, основою діяль-
ності яких були релігійні настрої та вірування 
населення. Невизначеність ситуації, часта зміна 
владних «векторів» приводили до того, що не 
тільки населення, але й представники політичної 
еліти та найвищих соціальних прошарків нама-
галися знайти за допомогою пророцтв оракулів 
не тільки раціональне пояснення процесів, що 
відбувалися в суспільстві, але й прагнули вико-
ристати це джерело релігійного впливу на соціум 
з власною, нерідко корисливою метою, зокрема 
для морально-етичного, а подекуди й правового 
обґрунтування своєї політичної позиції та влас-
них діяльних вчинків. 

У контексті наведеного зауважимо, що од-
нією із функцій Феміди було надання людям 
пророцтв і оголошення волі Зевса. Населення 
дізнавалося про божу волю, як правило, опосере-
дковано, через формулювання різноманітних 
божественних одкровень, виразником яких в ан-
тичні часи був оракул. Тому саме богині вічного 
природного порядку Феміді першочергово нале-
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жало право контролю Дельфійського оракула до 
моменту передачі його Аполлонові. 

Зауважимо, що основоположне значення в 
житті древньогрецького суспільства зберігали 
традиційні для того часу різноманітні культи. На 
той час надто  тісне релігійне життя переплітало-
ся з політичним, внаслідок чого безпосередньо 
впливало на процес становлення та розвитку 
правової системи. Відомо, що оракули у Греції 
користувалися винятковою повагою, і в силу 
цього визначалися також значним впливом і на 
сферу міждержавних відносин. Так, залежно від 
того, яке пророцтво зробить оракул, набували 
певного політичного відтінку як загальносуспі-
льні настрої, так і дії окремих державних діячів, 
у процесі реалізації тих чи інших політичних 
планів, як-то: початок військових дій, укладення 
миру, підписання торгових угод тощо. 

Древньогрецькі релігійні уявлення, зокрема 
властива їм універсальність, призводили подеку-
ди до їхнього застосування іншими народами в 
якості одного із  вагомих важелів регулювання 
суспільних відносин. Римська культура взагалі 
виявилась готовою до вільного сприйняття гре-
цького релігійного синкретизму з його інтерна-
ціоналізацією культів і релігійно-правових уяв-
лень. Природність такого стану випливає зі 
сприйняття римлянами права як волі божої. За-
значимо, що навіть зачатки міжнародного права 
з’являються  в Римі з права фаціального [8, с.62]. 

Культові традиції древньогрецького суспі-
льства спричиняли прямий та безпосередній 
вплив на сферу міждержавного співробітництва, 
особливо серед країн, кількісно переважаючі со-
ціальні групи яких сприймали й усвідомлювали 
свою культурну та етнічну єдність. Значну роль у 
її просуванні відігравали свята й спортивні зма-
гання, що набирали релігійного забарвлення. 
Оскільки вони майже завжди були загальними 
для усіх етнічних груп, що відносилися до древ-
ньогрецької цивілізації, то будь-яка діяльність, 
пов’язана з їх проведенням, напряму врегульову-
валася нормами, загальноприйнятими у правовій 
практиці міжполісних відносин.  

У таких умовах закономірно розвивався 
дух змагальності. До того це стало природнім в 
епоху, коли військові зіткнення між полісами 
були одним із визначальних компонентів життя, 
а війна з негрецькими народностями, що часто 
впливала на торгову діяльність з ними і, тим бі-
льше, була конче необхідною для придбання ра-
бів, виступила причиною виникнення спортив-
них змагань [21, с.43]. Найбільш визначними бу-
ли Олімпійські ігри, які, можливо, виникають 

уже в догомерівські часи. Існували також менш 
значимі спортивні змагання. Своїм заснуванням 
вони завдячували зусиллям тодішніх евпатридів, 
аристократів, особливо активних учасників війсь-
кових подій, які зазвичай їх і очолювали. На цих 
змаганнях ними демонструвалися їхні «доблесті», 
прагнення до закріплення за ними керівних ролей у 
суспільстві. Але в подальшому, з демократизацією 
полісного життя відкривалися усе більші можливо-
сті для участі в іграх і рядових громадян полісів, за 
винятком рабів [21, с. 44]. 

До найбільш відомих належали Немейські 
ігри на честь Зевса, святкування Антигоній у 
ахейців, Панафінеї в афінян, панегіричне свято 
іоністичних міст на західному березі Малої Азії 
на честь геліконського Посейдона та інші. Ці за-
ходи згуртовували грецьке суспільство, дозволя-
ли зберігати історичні та культурні традиції, так 
як багато з них були започатковані на честь ви-
значних подій, що мали значення для усього дре-
вньогрецького етносу.  

Варто також, на нашу думку, звернути ува-
гу на проблему недоторканності іноземних учас-
ників культових святкувань та ігор у часові пері-
оди, які були фактично наповнені різноманітни-
ми конфліктами, що носили міждержавний хара-
ктер. Так, В.Д.Жигунін цей феномен відносить 
до сфери приватного права [6, с.57]. Але заува-
жимо, що у грецькому праві існував інститут 
екерхії, або миру божого, який гарантував недо-
торканність усім мандрівникам, у тому числі й 
іноземцям, що представляли ворожі державні 
утворення, на всій території Греції у разі публіч-
ного оголошення глашатаєм святкування тої чи 
іншої події. Право вільного проїзду надавалося з 
нагоди національних спортивних змагань і про-
довжувалося протягом місяця, який у даному ви-
падку вважався священним. На цей час припиняла-
ся будь-яка суспільна, приватна і навіть державна 
ворожнеча [14, с.496]. Отже, можна стверджувати, 
що цей інститут носив ознаки публічного характе-
ру та служив засобом вираження національної іде-
нтичності греків [27, s.36]. Зокрема відомо, що під 
час Олімпійських ігор, що проводилися на честь 
Зевса та проходили на Пелопоннесі, туди прибу-
вали представники з усіх полісів та категорично 
виключалися будь-які військові зіткнення між ни-
ми. Громадяни – як учасники, так і вболівальники, 
які стікалися на ці ігри, – відчували себе єдиним 
народом. Тому агоністику не можна розуміти як 
тільки спортивну змагальність, по суті, вона стала 
проникати і в інші сфери духовної культури древ-
ньогрецького соціуму [21, с.44]. 



С.Г. Меленко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. 23 

Але також варто зауважити, що традиція 
організації спортивних заходів і свят, що присвя-
чувалися богам, у древньогрецьку епоху досить 
часто порушувалася внаслідок амбіційних зазі-
хань тогочасних монархів, які прагнули всіма 
доступними засобами підпорядкувати своєму 
впливові якомога більшу частину сусідніх тери-
торій. Однак роль організатора також ускладню-
валася тим, що керівники державних утворень 
змушені були враховувати усталені протягом 
століть традиції, які передбачали суворо регла-
ментовану процедуру проведення свят. Зазначи-
мо, що в Афінах здавна існувало спеціальне ві-
домство, яке займалося організацією релігійних 
свят і проведення жертвоприношень. У віданні 
цієї державної структури знаходилися також фі-
нансові ресурси храмів. Напередодні проведення 
цих заходів у Греції, зазвичай, скликалися на-
родні збори з приводу їх організації.  

Саме ж проведення святкувань передбача-
ло необхідні заходи забезпечення правопорядку. 
Як приклад можна навести скаргу спеціального 
виду, яка подавалася будь-яким громадянином 
стосовно порушників святості цих заходів. Її 
суть полягала в тому, що це було звернення до 
народних зборів, після позитивного рішення яко-
го документ передавався на розгляд суддів. Тоб-
то процес з приводу зазначених скарг був дво-
стадійним і передбачав зменшення процесуаль-
ного навантаження на органи суду. Судові слу-
хання містили також певну матеріальну складову 
– під час їхнього проведення вносилася судова 
застава [15, с.131; 16, с.150]. 

У порядку запрошення на святкові та спор-
тивно-ігрові заходи направлялися спеціальні 
священні посольства. Долучення до найбільш 
шанованих культів вимагало дотримання загаль-
ноприйнятих норм поведінки, а самі державні та 
соціальні відносини в рамках древньогрецької 
системи будувались не тільки виходячи з конк-
ретної політичної ситуації, але й на основі істо-
ричних традицій. Їх регулювання не втратило 
зв’язку з канонічним правом, хоча посилання на 
його норми часто набували кон’юнктурного ха-
рактеру. Релігійна складова життя як приватної 
особи, так і цілої держави була, безумовно, пріо-
ритетною. Політичні нововведення цієї епохи 
ставали реальністю лише за умови санкціону-
вання релігійними нормами, якими опосередко-
вувався будь-який правовий акт, навіть якщо він 
відносився до приватної сфери регулювання сус-
пільних відносин. 

Висновки. Релігійні норми з філософським 
підтекстом у древньогрецьку епоху впливали на 

вирішення не тільки суто культових завдань, але 
й виконували роль регулятора відносин держав-
но-правової сфери. Зокрема, вони складали осно-
ву легітимізації монаршої влади та міжнародного 
визнання правителів держави, забезпечували ци-
вілізовані відносини великих монархій з менш 
потужними державами та полісами. Саме з релі-
гійного права світська дипломатія запозичила 
найбільш детально розроблені інститути, напри-
клад асілію – забезпечення захисту чужоземців 
та їх майна, що надавалася за рішенням влади 
грецьких полісів у індивідуальному та колектив-
ному порядку громадянам інших держав, чим 
забезпечувалася охорона їх прав. Релігія також 
забезпечувала найбільш оптимальні форми кон-
солідації всіх прошарків елліністичного суспіль-
ства, зокрема загальноеллінські релігійні святку-
вання, фестивалі, змагання, сприяли удоскона-
ленню правил врегулювання міждержавних від-
носин. Також вони вплинули на розвиток право-
вих інститутів захисту приватних осіб, які при-
ймали участь у даних дійствах. Властива релігій-
ному праву практика формалізації правил пове-
дінки стала основою для документування, нор-
мативного вираження політико-правових відно-
син у древньогрецькому суспільстві.  
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Постановка проблеми. Важливість ство-

рення новітніх дієвих механізмів захисту прав 
людини, а також необхідність ефективного регу-
лювання всіх правовідносин у суспільстві актуа-
лізують вивчення характеру і видів діяльності 
судів, а також юридичної природи прийнятих 
ними рішень. Наукові дискусії, що ведуться на-
вколо цієї проблематики, найчастіше фокусува-
лися на допустимості офіційного визнання й реа-
льного існування судової правотворчості як та-
кої, а також на характері й особливостях суддів-
ського права, конкретними формами вираження 
якого є судові прецеденти в різних проявах. 

Таке тенденційне ставлення до правотворчої 
діяльності в різних правових системах – не тільки 
факт минулого, а й сучасного правотворення. Од-
нак при всій дискусійності досліджуваного питан-
ня у науковій літературі панує позиція, відповідно 
до якої судова правотворчість, судові прецеденти, 
постанови, визначення й інші юридичні акти, що 
створюються у вищих судових інстанціях, є джере-
лами перш за все системи англо-американського 
права. Вивчення їх так само, як і інших елементів і 
аспектів судової правотворчості, вимагає особливої 
уваги й окремого розгляду, що здійснювалося як у 
зарубіжній, так і у вітчизняній науковій літературі. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Перед сучасною правовою доктриною з новою 
силою постає питання про рольове значення су-
дів у процесі розвитку права та його співвідно-
шення з пануючими некритично утвердженими 
аксіомами (визначеного поділу влади, суддя – 
слуга закону, суддівського свавілля). На відміну 
від поверхневого рівня дослідження проблем су-
дової методології вітчизняною правовою докт-
риною, за винятком праць В. Бігуна, С. Шевчука, 
В. Смородинського, Л. Корчевни, у західній 
юриспруденції на їх основі написані сотні 
об’ємних монографій та тисячі статей. Більше 
того, такі найгучніші імена у зарубіжній юрис-
пруденції, як Є.Ерліх, Ф.Гек, У.Джемс, Дж.Дьюї, 
Ф.Жені, І.Канторович, Б.Кардозо, К.Ллевелін, 
Г.Оліфент, Р.Паунд, Ч.Пірс, Дж. Френк, О.Холмс 
стали відомі саме завдяки окресленій проблема-

тиці. Враховуючи все вищесказане можна конс-
татувати, що лише за умови ознайомлення з на-
працьованим теоретичним матеріалом вищезга-
даних авторів можна, по-перше, виявити про-
блемне поле та його межі, з’ясувати основні ар-
гументи різних концептуальних підходів та до-
свід їх практичної реалізації; й, по-друге, розпо-
чинати формування власної неупередженої та 
осмисленої правової позиції щодо проблемних 
питань судової правотворчості. 

Основна мета даної статті полягає у де-
скрипції наукових спорів та доктринальних екс-
периментів, що сприяли визнанню концепції су-
дової правотворчості та вияву меж цього право-
вого феномену. 

Виклад основного матеріалу. У західному 
правознавстві значну актуалізацію проблем суд-
дівського правознаходження та вільного право-
знавства здійснив засновник сучасного соціоло-
гічного напряму в праві, фундатор руху вільного 
права, австрійський юрист, колишній ректор Че-
рнівецького університету – Є. Ерліх, який наго-
лошував на потребі створення нового підходу, 
що спрямував би зусилля законодавства на судо-
ву практику, подолав би розрив між законом і 
фактичними суспільними відносинами, спроміг-
ся би пристосувати право до життєвих реалій. 
Критикуючи нормативне розуміння права як та-
ке, що не здатне охопити всю багатогранність 
правового життя, Є. Ерліх протиставляв цьому 
розумінню своє «вільне» трактування права. Він 
зазначав, що не всі норми чинного законодавства 
застосовуються або виконуються, існує чимало 
відносин, які взагалі не врегульовані законодавст-
вом, зате діють і іноді застосовуються судами інші 
норми, вироблені у процесі співжиття – «живе пра-
во». Їхня чинність менша за чинність формального 
права, але їхнє практичне значення буває інколи 
навіть більшим, бо існує менша ймовірність наяв-
ності правових суперечок, ніж при чіткому форма-
льно-визначеному праві. Живе право – це лише те 
право, що «входить у життя, стає живою нормою, 
все інше – це лише голе вчення, норма, рішення, 
догма чи теорія» [6]. Живе право відповідає на пе-
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рманентно змінні запити дійсності, саме змінюєть-
ся відповідно до життєвих потреб, органічно роз-
вивається і вдосконалюється в контексті суспіль-
них відносин – у силу цього власне воно і має бути 
регулятором суспільних відносин. 

Розглядаючи право як відображення соціа-
льних тенденцій та етичних інтересів, Є. Ерліх 
указував на те, що визначеність права – не ре-
зультат логічних операцій, а наслідок органічно-
го впорядкування процесу вільного здійснення 
судової влади. Він вважав, що правосуддя – це 
індуктивний процес вироблення правових норм у 
зростаючій пропорції; подібно до того, як фор-
муються доктрини експериментальної науки, 
формується і прецедентне право – шляхом засто-
сування права до обставин кожної справи. Сут-
тєвим чинником розвитку прецедентного права є 
особистість судді, його становище як вільного та 
творчого, але обмеженого практикою диспозити-
вного статусу суб’єкта. Суддя має вміти самостій-
но відшукати норму для вирішення конкретної 
справи, незалежно від того, вирішує він дану спра-
ву на основі правової норми чи без неї. Вільне пра-
вознаходження суддею в момент прийняття рішен-
ня щодо конкретного випадку – найефективніший 
спосіб розв’язання проблем правосуддя, тому що 
«... особиста нота у всі часи була властива судовій 
практиці й у всі часи на неї необхідною мірою 
впливали суспільні, політичні й культурні течії». 
Крім того, «не можна аж ніяк заперечувати той 
факт, що особи, які покликані застосовувати право, 
діти свого народу і свого часу, будуть застосовува-
ти право в дусі їхнього народу та їхнього часу, 
який є і їхнім духом, а не в дусі минулих століть 
згідно з намірами законодавця» [6, с. 140]. 

Зважаючи на незалежну, критичну, спо-
глядальну роль, яку Є. Ерліх відводив практику-
ючим юристам і суддям у царині права, його ідеї, 
нарівні з ідеями інших представників школи «ві-
льного права» – Ф. Гека, І. Германа, Ф. Жені, Г. 
Зінциймера, І. Канторовича, Е. Фукса, хоч і були 
поширеними, однак тривалий час не сприймали-
ся у контексті континентальної європейської 
традиції права, орієнтованої на чітку ієрархію 
джерел права, пріоритет законодавства як основи 
винесення судових рішень. З більшим ентузіаз-
мом їх сприйняли в межах американської соціо-
логічної юриспруденції, що пояснюється особ-
ливостями правової системи, в якій суттєва роль 
відводилась «праву в дії», аніж «праву в книгах». 

Ідеї визнання творчої ролі судді при здійс-
ненні правосуддя, розширення сфери судової 
правотворчості, досягнення справедливості у 
кожній конкретній справі в основному розвинені 

у працях засновників філософії прагматизму – Ч. 
Пірса, І. Джемса, Дж. Дьюї, послідовників пра-
вового реалізму – К. Ллевелліна, Дж. Френка, Г. 
Оліфента та класиків прагматичного інструмен-
талізму Р. Паунда, О. Холмса, Б. Кардозо, Р. Са-
ммерса, Дж. Грея. Саме в наукових дослідженнях 
американських учених-прагматиків (Ч. Пірса, І. 
Джемса, Дж. Дьюї) озвучено низку оригінальних 
думок стосовно 1) практичної спрямованості 
будь-якого дослідження, ототожнення істинності 
знань з їхньою практичною корисністю;  2) наго-
лошено на створенні такого підходу, який спря-
мував би зусилля законодавства на судову прак-
тику, подолав би розрив між законом і фактич-
ними суспільними відносинами, спромігся би 
пристосувати право до життєвих реалій; 3) об-
ґрунтовано підхід до дослідження права як ди-
намічного соціально-юридичного явища. 

Прагматичне уявлення про динаміку права 
і статику правової норми набули ще більшої ра-
дикалізації у працях представників правового 
реалізму. Надаючи вирішального значення у 
правовому процесі емпіричним чинникам, реалі-
сти демонстрували відверто негативне ставлення 
до нормативного начала взагалі. Представники 
цього напряму сприймали право лише через ба-
гатоманітність конкретних проявів. Воно, на їх-
ню думку, перебуває в постійному русі, його 
створюють суди та адміністрації. Так, К. Ллевел-
лін, якого вважають найвидатнішим представни-
ком правового реалізму, відносив до поняття права 
тільки «те, що творять судді при вирішенні спо-
рів», але аж ніяк не «паперові норми». На його ду-
мку, джерело права – це індивідуальний досвід су-
дді, його психологічні властивості, емоційні спо-
нукання, настрій та інші ірраціональні чинники. 
Посилання на норму робиться вже після того, як 
рішення фактично склалося у свідомості [9, 10]. 

Скептичне ставлення до формалізму, при-
йнятих абсолютів, «довершених» систем поділяв 
і Дж. Френк. При цьому він, порівняно з іншими 
правовими реалістами, зводив до мінімуму вплив 
нормативного чинника на процес прийняття су-
дових рішень. Він узагалі не бачив користі від 
чітких законодавчих формулювань, оскільки, 
якими чіткими і визначеними не були б формальні 
юридичні норми, інтерпретація фактів, на яких ба-
зується судочинство, унеможливлює чітке перед-
бачення майбутніх рішень. За його словами, оскі-
льки ніхто не знає, які саме факти встановить суд, 
то ніхто не може здогадатися, який прецедент по-
винен бути або буде застосований [7]. 

Тенденції до вивчення права в дії, а також 
протиставлення актуальних проблем «динаміч-
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ної» юридичної практики «статичному» норма-
тивному началу спостерігаються у працях засно-
вника прагматичного інструменталізму, декана 
юридичного факультету Гарвардського універ-
ситету Р. Паунда. Вихідне положення його докт-
рини: «право – це не що інше, як знаряддя для 
досягнення мети». Сучасне правове мислення 
має базуватися на функціональному підході і те-
нденції досліджувати те, як діють правові норми, 
як потрібно їх створювати, щоб можна було за їх 
допомогою досягти відповідних результатів, а не 
те, чи правильний в абстрактному розумінні цьо-
го слова, зміст цих норм. Учений визнавав, що всі 
правові теорії є нічим іншим, як «боротьбою за 
примирення вимог, що конфліктують між собою: 
вимоги стабільності та вимоги змін; право має бути 
стабільним, але при цьому не може стояти на міс-
ці» [11]. Тому суддя має завжди у своїх рішеннях 
забезпечувати цей баланс, будувати «мости» між 
писаним правом і потребами суспільства, оскільки 
зміни без стабільності призводять до анархії, а ста-
більність без змін – до регресу. 

Визначити право на основі емпіричного 
матеріалу намагався у своїх дослідженнях О. 
Холмс. У праці «Загальне право», він визначив 
основне правило методології прагматичної 
юриспруденції: життя права – це не логіка, а до-
свід. Використовуючи приклади зі судової прак-
тики, О. Холмс доводив, що загальні положення 
не вирішують конкретних справ. Наявність пев-
ної норми не визначає наперед зміст судового 
рішення. Приймаючи за основу ту чи іншу зага-
льну правову норму, суд може вирішити справу 
багатьма шляхами на свій вибір. Відчутні потре-
би часу, вплив панівних моральних і політичних 
теорій, інтуїція щодо публічної політики, як про-
голошена так і підсвідома, навіть забобони, що 
поділяють судді зі своїми сучасниками, мають 
набагато більше значення, ніж застосування ло-
гічних силогізмів для визначення норм, якими 
мають керуватися люди. Цей постулат передба-
чає зміщення акцентів з «логістики» права на 
правову прагматику, з формально-логічних мо-
ментів юридичного аналізу на «буттєву» практи-
ку права. Однак О. Холмс не ігнорує формально-
логічні аспекти права, а тільки закликає виявляти ті 
соціальні та психологічні явища, які стоять за тією 
чи іншою правовою формою. «За логічною фор-
мою стоїть судження про відносну цінність і важ-
ливість конфліктуючих законодавчих мотивів; час-
то невизначене і неусвідомлене судження є істин-
ним і становить коріння, нерв усього процесу» [8]. 
Не відкидаючи повністю можливість використання 
у правознавстві формально-логічних методів, О. 

Холмс наполягав на тому, що сила логіки в жод-
ному разі не може замінити сили досвіду. 

Справжнє життя права вбачав у суддівсь-
кій діяльності й суддя Верховного Суду США Б. 
Кардозо, відзначаючи, що позитивне право, яке 
базується на утвердженні стабільності права, не 
завжди встигає пристосовуватись до нових умов. 
Розуміння права, в основу якого покладена відо-
кремлена правова норма і регламентований процес 
її застосування до певного казусу, з часом перестає 
відповідати новим реаліям і потребам суспільного 
розвитку. Право не можна вмістити в межі писаних 
документів, що виражають зв’язок із минулим. То-
му в його творенні вирішальну роль мають відігра-
вати судді, користуючись суверенною владою ви-
бору у  своїх рішеннях [4, 5]. 

Значний внесок у дослідження проблем 
суддівського правозастосування, подолання роз-
риву між законодавчим задумом і практикою 
правозастосування; вивчення помилок, що уне-
можливлюють реалізацію прийнятого закону, 
зробив представник природно-правової думки Л. 
Фуллер, який у праці «Анатомія права» дослі-
джував такі важливі теми, як відповідальність 
законодавців, внутрішні проблеми та суперечно-
сті права, роль суддів у тлумаченні й застосуван-
ні законів, різноманітні відхилення у функціону-
ванні права та системи правозастосування, від-
повідність дій суддів наміру законодавця. На ду-
мку Л. Фуллера, «закон» – це аж ніяк не термін, 
призначений для опису виключно реальних по-
дій; його невід’ємною властивістю є прогнозу-
вання, встановлення того, що має бути. Сполуч-
ною ланкою між Словом і Дією має виступати 
суд. Оскільки жодну норму не можна скласти 
так, аби бути абсолютно впевненими в можливо-
сті її універсального застосування, то суттєво 
важливим стає призначення суддів із повнова-
женнями виконувати обов’язкове тлумачення 
норм права й авторитетно визначати їхнє належ-
не застосування у спірних випадках» [2]. Але, на 
відміну від правових реалістів, Л. Фуллер не зво-
див право виключно до діяльності суддів і визна-
вав можливість судової помилки. Якщо суд (сві-
домо чи ні), неправильно витлумачив наміри зако-
нодавця, то утворюється розрив між словом і дією 
права. Однак це може проявитися і на нижчому 
рівні, коли закон не відповідає життєвим реаліям, 
взагалі не застосовується судами. Вивчаючи мож-
ливість подолання розриву між текстами нормати-
вних актів і практикою правозастосування, гаран-
тіями реалізації законодавчого наміру він убачав 
лише обрання суддями чесних і здібних людей і 
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забезпечення їхньої посади тією мірою незалежно-
сті, яка захистить їх від зовнішнього впливу.  

В іншій праці – «Мораль права» – Л. Фул-
лер порушує проблему «внутрішньої моральнос-
ті закону» та «зовнішньої моральності права». 
Застосовуючи ціннісний підхід до права, автор 
прагне показати, що в сучасних умовах різнома-
нітні правові феномени: законодавство, тлума-
чення права, судочинство мають здійснюватися з 
позицій моралі. На його думку, «... справа тлума-
чення законів – це щось більше», ніж «просте ви-
конання наміру законодавця» [3]. Л. Фуллер під-
креслює необхідність застосування у правовому 
житті принципу інтерсуб’єктивності, антропологі-
чного підходу, бо вони дозволяють гуманізувати, 
робити ефективнішими і законотворчість, і засто-
сування права, і правову реальність загалом. 

Отже, аналізуючи все вищесказане, можна 
прийти до наступного висновку: наукові аргу-
менти між ученими західної традиції права спри-
яли тому, що сьогодні завдяки представникам шко-
ли «живого права» (Є.Ерліх, Ф.Гек, Ф.Жені, 
І.Канторович), засновникам філософії прагматизму 
(Ч.Пірс, У.Джемс, Дж.Дьюї), послідовникам пра-
вового реалізму (К.Ллевелін, Дж. Френк, 
Г.Оліфент) та фундаторам прагматичного інстру-
менталізму (Р.Паунд, О.Холмс, Б.Кардозо) судова 
правотворчість характеризується досить вільною, 
креативною й активною участю судів при здійс-
ненні правових новацій, а її необхідність зумовлю-
ється наявністю спорів у пробільній зоні, іманент-
ною невизначеністю і багатозначністю норм зако-
нодавства та неможливістю відмови у правосудді у 
зв’язку з відсутністю чіткої позитивної норми, яка 
б могла вирішити спір між суб’єктами права. 
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Постановка проблеми. Кінцева мета пі-

знання будь-якого явища навколишньої дійсності 
– це об’єктивність, якої можна досягнути лише 
завдяки концентрації на процесі пізнання, а не на 
зовнішніх ознаках предмета. Саме такий підхід 
дає можливість зробити висновок про редукцію 
як основний метод феноменології, сутність якого 
полягає у „взятті світу в дужки”, тобто утриманні 
від суджень про його реальне існування. Цей ме-
тод дозволяє відійти від самоочевидності явищ 
навколишньої дійсності, яка його вводить в ома-
ну, і набуває можливості об’єктивного, трансце-
ндентального пізнання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз категорії „джерела права” у її співвідно-
шенні з формою права, дослідження залежності 
джерел від характеру правової системи, вивчення 
особливостей правоутворення як форми виник-
нення і буття права здійснювалось у працях І.Ю. 
Богданівської, Т.В. Гурової, Л.С. Зівса, В.К. Забі-
гайла, М.І. Козюбри, М.М. Марченка, В.В. Окса-
митного, М.М. Оніщенко, Н.М. Пархоменко, 
О.Ф. Скакун, Т.I. Тарахонич, Ю.В. Тихомирова, 
Ю.С. Шемшученка. Однак сучасні реалії потре-
бують не лише переосмислення окремих поло-
жень теорії джерел права, а й дослідження нових 
форм і аспектів, їх прояву та впливу. 

Мета даної статті полягає у дослідженні 
правової феноменології, яка намагається з влас-
них позицій визначити сутність права, застосува-
вши надбання філософії права на практиці, через 
побудову інтерсуб’єктивних відносин соціально-
го спілкування індивідів, основними формами 
яких є конфлікт і співробітництво.  

Виклад основного матеріалу. Загальнові-
домо, що характер, сутність і призначення права 
здебільшого зумовлюються історичною ситуаці-
єю та характером суспільних відносин, якими 
вони й виправдовуються [1, с. 175]. Традиційне 
праворозуміння, яке до останнього часу було па-
нуючим на теренах юридичної науки ще з радян-
ських часів, віддавало перевагу загальнообов’яз-

ковій силі права і його примусовим важелям. Та-
ка екзистенція права цілком виправдовується 
тогочасним домінуючим положенням держави 
відносно права, тільки декларативно превалюю-
чим місцем індивіда в суспільстві, жорсткою ре-
гламентацією з боку держави переважної біль-
шості суспільних відносин, забезпеченістю ви-
конання правових приписів виключно за допомо-
гою примусу. 

З огляду на викладене зазначимо, що нині 
накреслилися позитивні тенденції в бік трансфо-
рмацій у праворозумінні, виникнення й підтри-
мання плюралізму правових методологій, про що 
свідчать численні наукові праці вчених [2]. Се-
ред різноманіття методологічних підходів до ро-
зуміння права значну увагу зарубіжні та вітчиз-
няні теоретики приділяють правовій феномено-
логії, оскільки остання намагається з власних (у 
тому числі й філософських) позицій визначити 
сутність права, застосувавши надбання філософії 
права й на практиці, через побудову інтер-
суб’єктивних відносин соціального спілкування 
індивідів, основними формами яких є конфлікт і 
співробітництво [3, с. 24-34]. 

Наукові розробки стосовно заявленої про-
блематики являють собою серйозні теоретичні 
надбання, які потребують систематизації, почина-
ючи з витоків феноменології й завершуючи її скла-
довою частиною – правовою феноменологією. 
Останнє наукове завдання і пропонується до 
розв’язання у даній статті, що допоможе побачити 
сильні сторони і ті місця феноменологічного підходу 
до розуміння права, які потребують подальшого ви-
вчення, аналізу й удосконалення, з метою побудови 
універсальної методології праворозуміння. 

Отже, феноменологія (грецьк. Phenomeno-
logy, букв. – вчення про феномени), як вчення 
про явище [4, с. 477] є одним із найбільш попу-
лярних філософських напрямків на Заході у ни-
нішній час. В основі феноменологічного розу-
міння – спеціальний метод феноменологічної 
редукції, яка здійснюється у два етапи: ейдичної 
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редукції, на якому під сумнів ставиться цінність 
вихідного для багатьох наук вірування у реаль-
ність зовнішнього світу, і трансцендентальної 
редукції, коли під сумнів ставиться вірування в 
реальність „Я” як частини реальності зовнішньо-
го світу [5, с. 278]. Його родоначальниками вва-
жаються Е. Гуссерль, Ф. Брентано і М. Хайдег-
гер. У межах феноменологічного підходу його 
засновники намагалися відійти від суб’єктивізму 
(психологізму) при визначенні всіх соціальних 
феноменів (у тому числі й права) й наблизитися 
до об’єктивізму, який має трансцендентальний 
характер і не залежить від емпіричної дійсності. 
Звідси бере початок відоме програмне положен-
ня Е. Гуссерля, яке він розробляв у межах фено-
менології: „Назад до речей”. Суть його поясню-
ється самодостатністю речі (соціальної чи право-
вої реальності); але взаємодія з реальністю пови-
нна відбуватися за допомогою первинного досві-
ду соціального суб’єкта (суб’єкта права) [6, с. 
175-183]. Це означає, що людині надана можли-
вість пізнавати навколишній світ за допомогою 
певних форм пізнання, завдяки саме їм буття ві-
дображене в свідомості стає реальністю, втіле-
ною у певні образи – феномени, які перебувають 
у свідомості людини. Отже, кінцева мета пізнан-
ня будь-якого явища навколишньої дійсності – 
це об’єктивність, якої можна досягнути лише 
завдяки концентрації на процесі пізнання, а не на 
зовнішніх ознаках предмета. Аналіз указаного 
дає можливість зробити висновок про редукцію 
як основний метод феноменології, сутність якого 
полягає у „взятті світу в дужки”, тобто утриманні 
від суджень про його реальне існування [7, с. 41-
42]. Цей метод дозволяє відійти від самоочевид-
ності явищ навколишньої дійсності, яка його 
вводить в оману, і набуває можливості об’єктив-
ного, трансцендентального пізнання. 

Основний принцип феноменологічного 
підходу до розуміння права – принцип інтер-
суб’єктивності соціального світу – дозволяє по-
новому поставити питання про трансценденталь-
ну підставу знання (а також і реальності) й дає на 
нього нову відповідь. Названий принцип являє 
собою основу феноменологічного бачення права 
і був уперше започаткований у рамках „теорії 
комунікативної дії” Ю. Хабермаса, яка описує 
дворівневу структуру сучасного суспільства 
(„система” і „життєвий світ”) [8, с. 7]. Останній 
уявляв інтерсуб’єктивність як синонім комуніка-
ції, через те, що коли ми розмовляємо з іншими, 
то визнаємо їх як самих себе. Крім названого, Ю. 
Хабермас запропонував універсальне поняття 
дискурсивного спілкування (дискурсу). Отже, 

квінтесенція права обґрунтовується ним у проце-
сі дискурсу, який співвідноситься з своєрідним 
зразком спілкування – „ідеальною мовленнєвою 
ситуацією” [9, с. 168]. Дискурс охоплює різні 
„комунікативні дії” його учасників („акторів”). 
При цьому „актори” – той, хто мовить, і слухач 
висувають один одному претензії, намагаючись 
досягнути порозуміння у ненасильницький спо-
сіб. Учений підкреслював конфліктну природу 
соціальних взаємовідносин, а для того, щоб ви-
жити за таких умов, він пропонував урівноважу-
вати власні інтереси з інтересами іншого та 
справедливо узгоджувати результати спільної 
взаємодії. У цьому випадку узгодження певних 
ситуацій виступає істотною складовою частиною 
необхідних для здійснення комунікативної дії 
інтерпретацій. У власній „теорії комунікативної 
дії” Ю. Хабермас не оминає увагою суб’єктів 
спілкування (правової взаємодії). При характери-
стиці суб’єкта автор виділяє комунікативну, ког-
нітивну і телеологічну складові. Когнітивна сто-
рона у суб’єкта відповідає за його здатність на-
бувати знання у процесі практичного освоєння 
світу та практики спілкування. Телеологічна сто-
рона пов’язана з його здатністю до цілеспрямо-
ваної діяльності. Комунікативна сторона, що пе-
ребуває в центрі уваги Ю. Хабермаса, проявля-
ється в об’єднуючій силі, зорієнтованій на взає-
мне розуміння мови, що гарантує учасникам спі-
лкування однакове розуміння ситуації та досяг-
нення консенсусу. 

У межах феноменологічного підходу до пра-
ворозуміння Е. Гуссерль активно розробляв конце-
пцію „життєвого світу”, який він порівнював зі сві-
том права за ознаками об’єктивності й трансценде-
нтальності. Життєвий світ, на переконання вчено-
го, є сукупністю всіх можливих чи справжніх гори-
зонтів досвіду людського життя [10, с. 102]. Жит-
тєвий світ передує первинним сутностям буття, 
науці та картині світу. Він є справжнім та не вима-
гає підтвердження чи доведення. Саме таке розу-
міння життєвого світу було використане одним із 
послідовників Е. Гуссерля – M. Хайдеггером. 

M. Хайдеггер модифікував учення Е. Гус-
серля на підставі його ідеї феноменології як ме-
тоду [11, с. 111-113]. Він віддавав перевагу бут-
тю, а не свідомості, як Е. Гуссерль. Через це М. 
Хайдеггер концентрується на внутрішній сутнос-
ті речей, їх екзистенції під час їх пізнання. Він 
критикує феноменологію Е. Гуссерля за 
суб’єктивізм [12, с. 243-245], на підставі цього 
він відмовляється від ідеї Е. Гуссерля „до самих 
речей”, а, навпаки, закликає до того, щоб речі 
виконували своє основне призначення – звільня-
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ли абсолютне буття суб’єкта, укорінене в їх ек-
зистенції. Основою вчення М. Хайдеггера стає 
його концепція Dasein, яка виступає передумо-
вою правильного пізнання. Dasein являє собою 
буття у світі, яке володіє ознакою відкритості і має 
своєю внутрішньою сутністю екзистенцію. Ще од-
нією властивістю буття є його історичний характер 
і часовий вимір. Звідси походить ідея часового ха-
рактеру буття, поєднання часу й буття. 

Стосовно правової проблематики М. Хай-
деггер на перший план виносить проблему діало-
гу в праві, внаслідок того, що самотність індиві-
да серед інших людей стала наслідком його тота-
льної нездатності до діалогу. „…На перший по-
гляд може здаватися, що усі люди разом, але на-
справді вони самотні…”,– підкреслює вчений 
[13, с. 80-101]. У зв’язку з цим виникає головна 
проблема – перевиховання самотньої людини у 
суб’єкта правового діалогу. Отже, щоб 
розв’язати дану проблему, необхідно спочатку 
збагнути причини самотності людини в суспільс-
тві. По-перше, людина екзистенційного діалогу – 
це самотня людина через те, що їй складно з ін-
шими, оскільки останні хвилюють і нервують її. 
Але, з другого боку, вони карбують людське „Я”, 
примушують прислуховуватися до „Іншого”.     
У цьому разі є надія на порозуміння між ними. 
Так виникає потреба у спілкуванні як засаді, що 
змогла б об’єднати людей у світ суб’єктно-
суб’єкт-них відносин, усунути відчуженість у 
людських взаєминах. Суб’єктно-суб’єктні відно-
сини породжують спільне творення світу спілку-
вання, в якому людина проникає у світ іншої, а 
завдяки йому – у себе. Саме в такий спосіб інди-
від стає центром уваги у правовому спілкуванні. 

Він починає прислуховуватися до іншого 
суб’єкта спілкування, стає відкритим, щирим і від-
вертим, ставиться до оточуючих (потенційних 
суб’єктів правового спілкування) не як до об’єктів, 
а як до суб’єктів пізнання, важливим у яких є не 
лише їх позиції, а й погляди, думки, почуття. 

Отже, Е. Гуссерль і М. Хайдеггер шукали 
оригінальний підхід до пізнання сутності соціа-
льних явищ, у тому числі й права, яке належить 
до останніх. Учені доклали зусиль, щоб поєднати 
суб’єктивний та об’єктивний моменти у процесі 
пізнання, концентрувалися на універсальному 
характері життєвого світу, надавали перевагу 
екзистенції, тобто намагалися знайти трансцен-
дентальне в одиничному, кінцевому, подаючи 
його як загальне. 

Екзистенційна феноменологія М. Хайдег-
гера має багатьох прихильників у юриспруденції. 
Прикладом можуть бути погляди У. Луйжпена, 

який бере за основу вчення Е. Гуссерля. Він на-
дає гносеологічну й онтологічну перевагу суб’єк-
ту, який у процесі свого буття вступає у правовід-
носини з іншими, визнаючи їх існування й необ-
хідність для повноцінних взаємин. Отже, реалізу-
ється основний принцип правових відносин – 
принцип інтерсуб’єктивності. Згідно з цим, У. Луй-
жпен справедливо зауважує, що людське існування 
– це завжди співіснування з іншими. Таке співісну-
вання природно не позбавлено конфліктів. Уник-
нути їх допомагає право з властивим йому мініму-
мом справедливості [14, с. 111-113]. 

У зв’язку з цим сьогодні вітчизняні вчені 
роблять спроби збагнути сутність права через 
його конфліктне призначення. У цьому сенсі за-
значається, що право може розглядатися як ін-
струмент урегулювання різноаспектних конфлік-
тів. Причому право відіграє суттєву роль на всіх 
стадіях розвитку конфлікту, а також виступає 
превентивним засобом для пом’якшення наслід-
ків конфліктів. Відповідно до цього правові кон-
флікти вирішуються в різний спосіб: конститу-
ційними процедурами, судовим і господарським 
розглядом справ, адміністративними процедура-
ми. Ці процедури сприяють прийняттю рішення 
на основі права, що виключає його безпідстав-
ність і суб’єктивізм, а виправлення можливих 
помилок здійснюється завдяки відповідним юри-
дичним процедурам (оскарженню рішення, пере-
гляду рішення тощо). За допомогою цих заходів 
конфлікт набуває чітких рис, інституціоналізу-
ється, формалізується, як формалізується і про-
цедура його розв’язання. Як превентивний засіб 
право передбачає запобіжні заходи, спрямовані 
на збереження та зміцнення нормального стану 
юридичних відносин. На правовому рівні засто-
совуються такі соціально-правові заходи профі-
лактики юридичних конфліктів: формування по-
ваги до права і закону з боку особи, суспільства і 
держави; удосконалення законодавства, враху-
вання суспільних інтересів і громадської думки в 
правотворчості; розвиток і підвищення суспільної, 
групової та індивідуальної правосвідомості й пра-
вової культури; активізація діяльності ЗМІ з право-
вої пропаганди; зміна ціннісно-правових настанов 
населення в напрямку дотримання законів; зміц-
нення режиму законності й правопорядку; підви-
щення престижу юридичної науки тощо. 

Оскільки прихильники феноменологічного 
підходу до розуміння права, особливо його екзи-
стенційного напрямку (напрямок М. Хайдеггера), 
вважають основою права конкретну життєву си-
туацію чи правовідносини, право знаходить свою 
реалізацію з прийняттям рішення у конкретній, 
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юридично значимій ситуації. При прийнятті та-
кого рішення відбувається становлення постійно 
мінливого права. При цьому право регулює по-
ведінку в процесі правової взаємодії, а типові 
ролі визначає індивідуалізована норма поведін-
ки, яка виводиться з розуміння суб’єктів взаємо-
дії. Головна проблема при актуалізації цих ідей 
полягає у поєднанні буття окремо взятого інди-
віда, апріорного буття взагалі й буття права, опо-
середкованого нормами, об’єктивного права як 
сукупності правових норм, які встановлюють 
правові повноваження, заборони й обов’язки, і 
суб’єктивного права як сукупності правових по-
вноважень, заборон та обов’язків, що належать 
конкретному індивіду. 

Отже, у ході проведеного аналізу основних 
положень феноменологічного підходу до розу-
міння права його найважливішим надбанням ви-
дається інтерсуб’єктивне розуміння права у кон-
тексті правової реальності, в яку суб’єкт залуче-
ний сам у процесі спілкування з іншими учасни-
ками правового життя. У цій ситуації всі соціа-
льні суб’єкти є активними індивідами, які мають 
суперечливі, але водночас і однотипні з іншими 
інтереси, які вони не можуть самостійно реалізо-
вувати, а тому єдиним можливим способом їх 
існування виступає соціальне спілкування (кон-
флікт і співробітництво у формі стосунків одного 
з іншим та всіма іншими, тобто саме у публічній 
площині на підставі взаємного визнання певних 
прав і обов’язків, що робить індивідів соціаль-
ними та правовими суб’єктами). 

Висновки. Визнання феноменологічного 
підходу до розуміння права універсальною мето-
дологією праворозуміння в сучасних умовах бу-
ло б передчасним, оскільки він має декілька не-
розв’язаних проблем. Узагальнюючи їх, по-
перше, треба підкреслити його абстрактний харак-
тер, який не дає можливості пояснити буття права з 
позицій юриспруденції та простежити взаємодію 
права з суто юридичними явищами – правовими 
відносинами та нормами права. Такі категорії, як 
екзистенція, природа речей, трансцендентальне 
„Я” намагаються пояснити сутність права лише з 
філософських позицій, оминаючи увагою сферу 
юриспруденції. По-друге, феноменологічний під-
хід до розуміння права намагається звести право 
винатково до комунікації між суб’єктами, не при-
діляючи уваги тому моменту, що не будь-яка ко-
мунікація людей являє собою право. По-третє, за-
лишається без відповіді питання про критерії пра-
ва, оскільки, на нашу думку, такого критерію, як 
успішна комунікація суб’єктів, замало. 

З огляду на це можна сподіватися, що в май-

бутньому феноменологічний підхід до праворозу-
міння розвиватиметься в руслі уточнення й до-
опрацювання своїх деяких слабких сторін, створи-
вши на цих засадах більш досконалу актуальну 
методологію для розуміння сутності права. 
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Summary 

The article is devoted to disclosure of phenomenological understanding of law as the interaction with 
surrounding reality, which occurs with the help of primary experience of social subject of law. 
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tivity of social world, transcendental basis of knowledge, existential dialogue, existential phenomenology. 
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Феноменологический поход к пониманию права 
 

Аннотация 
Раскрыто феноменологическое понимания права как взаимодействия с окружающей реальнос-

тью, которое происходит с помощью первичного опыта социального субъекта права. 
Ключевые слова: право, общественные отношения, правопонимание, правовая феноменология, 

принцип интерсубъективности социального мира, трансцендентальное основание знания, экзистен-
циальный диалог, экзистенциальная феноменология. 
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МІСЦЕ РЕЛІГІЙНИХ НОРМ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВИ 
 

Розкривається взаємозв’язок правової системи з духовною (релігійною) та іншими сферами суспільства, 
що надає можливість визначити місце, роль і функціональне призначення релігійних норм у складі правової 
системи щодо регулювання суспільних відносин на сучасному етапі розвитку суспільства.  

Ключові слова: правова система, релігійні норми, суспільні відносини, соціальна організація, імператив-
ний вплив релігійних норм, релігійна правосвідомість, нормативно-правові приписи. 

 
Постановка проблеми. Релігійні норми та 

принципи, що регулюють взаємозв’язки між 
суб’єктами релігійних відносин, об’єктивовані та 
систематизовані у нормативні акти і входять до 
складу нормативної (регулятивної) підсистеми 
правової системи. За допомогою релігійних 
норм, як загальних правил поведінки, реалізуєть-
ся потреба суспільства в затвердженні норматив-
них начал існування та розвитку релігійної спі-
льноти, дотриманні режиму циклічності, сукуп-
ності повторюваних релігійних відносин і проце-
сів у межах релігійної організації. 

Сутність наукової розробки проблеми. 
Різні аспекти взаємозв’язку права та релігії роз-
глядались у працях С. Алексєєва, В. Бабкіна, Г. 
Дж. Бермана, М. Козюбри, О. Костенка, В. Нер-
сесянца, А. Сухова, Д. Угриновича, С. Токарєва, 
М. Андріанова, А. Колодного, А. Полешко, П. 
Рабіновича та ін. 

Мета статті полягає у дослідженні релігій-
них норм як складового елементу системи права, 
а отже, і правової системи, які, з одного боку, 
визначають зміст права та правової системи, а з 
іншого – виступають формою зовнішнього вира-
зу певних правил поведінки. 

Виклад основного матеріалу. У вітчизня-
ній науковій історичній та правовій літературі 
мало приділяється уваги дослідженню взаємовп-
ливу релігійних норм і правової системи щодо 
регулювання суспільних відносин. За таких умов 
виникає необхідність наукового осмислення ре-
лігійних норм як складового елементу системи 
права, а отже, і правової системи. Необхідно роз-
глядати дану проблему у двох аспектах: релігійні 
норми як структурні елементи правової системи 
у матеріальному та формальному розумінні. Тоб-
то релігійні норми, з одного боку, виступають як 
фактори, що визначають зміст права, правової 
системи, з іншого – як форма зовнішнього виразу 
певних правил поведінки, що є спадщиною пра-
вової системи. Вітчизняна історія знає чимало 
свідчень як про вплив християнства, а отже, і 
релігійних норм на формування та розвиток пра-

ва, так і про факти безпосереднього відображен-
ня багатьох релігійних настанов у законодавстві. 

Тобто у вітчизняній і зарубіжній правовій 
науці існують різні підходи до визначення елемен-
тів правової системи, співвідношення права та пра-
вової системи. Суттєвого значення набуває вибір 
критерію розподілу всіх реально існуючих елемен-
тів правової системи з метою виділення релігійних 
норм в елементному складі правової системи. 

Узагальнюючи різні погляди на елемент-
ний склад структури правової системи, зазначи-
мо, що кожна з цих складових частин має влас-
ний структурний склад, свої принципи організа-
ції та діяльності. Наприклад, в інституціональній 
підсистемі виділяється суб’єктивний склад, який 
містить такий структурний елемент, як суб’єкт 
релігійних відносин, що наділений суб’єктив-
ними правами й обов’язками. Релігійні норми та 
принципи, що регулюють відносини між суб’єк-
тами релігійних відносин, об’єктивовані та систе-
матизовані у нормативні акти, входять до складу 
нормативної (регулятивної) підсистеми правової 
системи. За допомогою релігійних норм, як загаль-
них правил поведінки, реалізується потреба суспі-
льства в затвердженні нормативних начал існуван-
ня і розвитку релігійної спільноти, дотриманні ре-
жиму циклічності, сукупності повторюваних релі-
гійних відносин і процесів у межах релігійної ор-
ганізації. Релігійна свідомість як різновид свідомо-
сті, одночасно з правовою свідомістю, правовою 
культурою, праворозумінням має визнаватися 
структурним елементом ідеологічної складової 
правової системи [1, с. 310-311]. 

Правові та релігійні норми необхідно роз-
глядати не тільки як різновид соціальних норм, а 
також як основні елементи правової системи (як 
зміст нормативних актів) [2, с. 349]. 

Правова система кожної держави має свою 
структуру, мету, формується та характеризується 
визначеними національними особливостями, 
складається в суспільствах з різними звичаями, 
віруваннями (релігією), має особливий характер, 
різні види джерел права. Критерії класифікації 
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правових систем можуть бути різними. Серед 
них можуть виділятися, наприклад історичне по-
ходження і розвиток правових систем, структура 
права, панівна доктрина, уявлення про місце і 
роль релігійних норм у системі джерел права, 
ідеологічні фактори; традиції права, характерні 
для певної країни; особливості світогляду в ме-
жах традиції; характер джерел (чинники форму-
вання) права [3, с. 231] тощо. 

Загальнотеоретично визначено такі націона-
льні правові системи: 1) романо-германська; 2) ан-
глосаксонська (загального права); 3) соціалістична; 
4) релігійна; 5) традиційно-звичаєва; 6) змішана. 
Релігійні норми безпосередньо впливають на фор-
мування традиційної та релігійної національних 
правових систем. Вони постають як прояв правової 
традиції у складі правової системи. 

За ступенем впливу релігії на правові сис-
теми останні можна класифікувати на релігійні 
та світські. Сукупність національних правових 
систем, що мають загальні закономірності розви-
тку та подібні ознаки, які склалися на основі ре-
лігійних норм і джерел, як основного джерела 
права, котрі є загальновизнаними та забезпечені 
примусовою силою держави, складають релігій-
ний тип (сім’ю) правових систем. 

Релігійні норми мають тісний зв’язок з сис-
темою джерел права: виступають як підґрунтя пра-
ва, формують його внутрішній зміст або як фактор 
розвитку права. Через систему джерел права, як 
структурного елементу системи права, можна до-
слідити та визначити місце релігійних норм у скла-
ді правової системи, адже система права є структу-
рним елементом правової системи. 

Паралельно з нормами права існують і ре-
лігійні норми. Релігійними нормами називаються 
правила, установлені різними віросповіданнями 
й обов’язкові для виконання віруючими. Вони 
містяться в релігійних книгах (Старий завіт, Но-
вий завіт, Коран, Суна, Талмуд, релігійні книги 
буддистів тощо), у рішеннях зборів віруючих або 
духівництва (постанови соборів, колегій, конфе-
ренцій), у здобутках авторитетних релігійних 
письменників. Цими нормами визначається по-
рядок організації та діяльності релігійних об’єд-
нань (громад, церков, груп віруючих тощо), рег-
ламентуються відправлення обрядів, порядок 
церковної служби. Ряд релігійних норм мають 
моральне стримування (заповіді) [4, с. 98]. 

В історії права були цілі епохи, коли багато 
релігійних норм мали юридичний характер, ре-
гулювали деякі політичні, державні, цивільно-
правові, процесуальні, шлюбно-сімейні та інші 
відносини. У ряді сучасних ісламських країн Ко-

ран („арабський судебник”) і Суна (основа релі-
гійних, правових і моральних норм) регулюють 
усі сторони життя мусульманина. В Україні на по-
чатку ХХ ст. ряд шлюбно-сімейних і деяких інших 
норм, визнаних і встановлених православною цер-
квою („канонічне право”), був складовою правової 
системи. Після відділення церкви від держави ці 
норми втратили юридичний характер. 

Установлювані будь-якою релігією правила 
поведінки є особливим видом соціальних норм – 
релігійні норми, а не компонентом моральності, 
права або будь-яких інших соціальних систем. 
Водночас про релігійну норму, варто мати на 
увазі, що правило поведінки – це лише одна з її 
складових. Крім того, норма містить вказівки на 
священне джерело правила поведінки й на над-
природні засоби його забезпечення. Для Біблії, 
Корану, Талмуду та інших священних книг хара-
ктерне розмежування складових релігійних 
норм, відсутність у багатьох з них індивідуальної 
санкції, що й породжує необґрунтоване ототож-
нення „вірша”, в якому викладається лише пра-
вило поведінки, з усією релігійною нормою. Ре-
лігійні норми мають усі необхідні ознаки соціаль-
ної норми. Це правила поведінки людей, які нале-
жать до сфери релігійного культу, сімейних та ін-
ших суспільних відносин. Релігійна норма, як і ін-
ші соціальні норми, має загальний характер, що 
проявляється ось у чому: релігійна норма виступає 
як зразок поведінки віруючих людей у тій або ін-
шій ситуації, як еталон певних відносин; приписи 
певної норми стосуються не конкретного індивіда, 
а широкого кола людей: послідовників цієї релігії 
(членів церкви, релігійних організацій) або їх час-
тини (священнослужителів, мирян тощо). 

Передбачаючи конкретні варіанти поведін-
ки в типових життєвих ситуаціях, релігійні нор-
ми впливають на свободу та свідомість людей, 
формують їх соціальну поведінку й тим регулю-
ють відповідні суспільні відносини, що прояв-
ляються, насамперед, у діях або бездіяльності їх 
учасників. Одна зі специфічних особистостей 
цих норм полягає в тому, які вони регулюють і 
такі відносини, що перебувають поза сферою 
впливу інших соціальних норм, – відносини при 
відправленні культу. 

Релігійні норми здебільшого мають авто-
ритарний характер, формулюються як веління, 
що необхідно виконувати всупереч вимогам 
будь-яких інших норм, навіть до прямої заборо-
ни дії останніх. Кожна релігія, посилаючись на 
свободу надприродних чинностей і істот, вима-
гає від своїх послідовників сліпої дисципліни, 
неухильного дотримання своїх приписів. Релі-
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гійні норми повинні виконуватися, незважаючи 
на невідповідність їх вказівок поглядам, бажан-
ням віруючих. Ці норми відрізняються від мора-
льних, правових та інших соціальних норм, на-
самперед тим, що мають у своїй основі релігійні, 
а не будь-які інші ідеї, нерозривно пов’язані з 
вірою в надприродне. Релігійні норми розгляда-
ються віруючими як веління надприродних фак-
торів або їх представників на землі – верховних 
служителів культу. У первісних релігіях творця-
ми й охоронцями релігійних приписів і заборон 
вважалися тотемічні предки. Потім як джерело 
релігійних правил поведінки виступали божества 
й, нарешті, у монотеїстичних релігіях – бог.        
У „священних” книгах різних релігій релігійні 
норми формулюються як божественні веління.   
У Біблії, наприклад, вони йменуються заповідя-
ми, веліннями, уставами, законами бога, підкрес-
люється їх святість. Церковні правила видаються 
богословами для конкретизації „законів божих”. 

Однак зв’язок релігійних норм з релігійни-
ми ідеями не завжди помітний. Не в усіх релігій-
них приписах міститься вказівка на їх священне 
походження. У таких випадках про наявність за-
значеного зв’язку свідчать специфічні цінності 
забезпечення виконання релігійних приписів: 
погроза надприродною карою й обіцянка нагоро-
ди від надприродних об’єктів. Виконання релі-
гійних норм забезпечується також покараннями, 
застосовуваними до порушника священнослужи-
телями (церковне покарання). З виникненням 
держави й права до цього додається кримінальне 
покарання за так звані релігійні злочини, а потім 
і несприятливі цивільно-правові наслідки у ви-
падках недотримання деяких релігійних норм. 

На нашу думку, залежно від того, як спів-
відносяться релігійні норми з джерелами права 
певної правової системи, який їх взаємозв’язок і 
взаємовплив одного з одним, по-різному буде 
вирішено питання про місце релігійних норм у пе-
вній правовій системі. Вплив релігійних норм на 
позитивне право, а разом з тим на правову систему 
країни загалом, може відбуватися двома шляхами – 
прямим і непрямим. Прямий вплив полягає в тому, 
що поряд із позитивними поглядами та догмами 
(доктринами) створюється ідеологічна основа су-
часної правової системи країни, релігійно-етичний 
фундамент правотворчості, а в окремих випадках 
правозастосовної та правоохоронної діяльності 
державних органів. Держава та право безперечно 
мають свою традиційну релігійну основу. Релігій-
ними нормами охоплюються практично всі галузі 
та інститути права. Поряд з прямим впливом релі-
гійного права на загальну систему сучасного права, 

існує непрямий – вплив підсистеми релігійного 
права на позитивне право в силу факту існування 
та функціонування релігійних норм. 

Існування релігійного права поряд із пози-
тивним, як регуляторів суспільних відносин (в 
окремих випадках тотожних), одночасне розв’я-
зання ними загальнозначимих проблем і виник-
нення між ними колізій, безперечно, негативно 
позначається на характері, змісті, шляхах і фор-
мах їх взаємозв’язків і взаємодії. Адже всупереч 
традиційно-релігійній думці, світський законо-
давець не може змінити релігійні акти чи окремі 
релігійні норми, бо не є суб’єктом релігійної но-
рмотворчості. Єдине, що в цьому випадку він може 
вчинити, – рекомендувати утриматися від застосу-
вання тієї чи іншої релігійної норми. З метою по-
долання таких протиріч можуть прийматися нор-
мативно-правові акти, що містять пряме чи опосе-
редковане посилання на релігійні норми, з метою 
врегулювання суспільних відносин. 

Імперативний вплив релігійних норм та ін-
ститутів на державне право й одночасне визнан-
ня їх правовою основою при регулюванні суспі-
льних відносин підтверджується державним ста-
тусом релігії в країнах релігійно-традиційної 
правової системи. Наприклад, державне право 
Пакистану, Тунісу, Йорданії, Ватикану, Лівії, 
Судану закріплює принцип „консультації”, що є 
основою релігійної концепції влади. Так, в окре-
мих арабських монархіях при главі держави є 
дорадчі органи, принципи формування та діяль-
ність яких великою мірою визначаються релігій-
но-правовою концепцією (мусульманською, зок-
рема) „консультативного правління” (Катар, 
ОАЕ, Абу-Дабі, Саудівська Аравія) [5, с. 73]. 
При цьому релігійні норми регулюють правовий 
статус глави країни, уряду, державних органів, 
громадян, порядок прийняття та реалізації важли-
вих рішень, взаємовідносини глави держави та 
уряду, державний устрій, організацію та діяльність 
державного механізму, відповідність прийнятих 
законів релігійним принципам і приписам тощо. 
Здебільшого це підтверджується положеннями 
конституцій і характерне для державного права 
низки арабських країн: Бахрейн, Сирія, Іран, норми 
яких безпосередньо відображають вплив релігії на 
правову систему, – визнання релігійних норм му-
сульманського права чи його принципів як основ-
ного джерела законодавства [6, с. 231-254]. 

Релігійні норми та релігійна правосвідо-
мість формуються в об’єктивних умовах і взає-
модіють. Релігійні норми та релігійна свідомість 
впливають на правосвідомість, складають уяв-
лення членів суспільства про їх права й обов’яз-
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ки, про належний правопорядок і, навпаки, пра-
восвідомість впливає на релігійні норми, визна-
чає практику їх застосування в інтересах вірую-
чих, релігійних громад щодо реалізації останні-
ми своїх релігійних інтересів, обумовлюючи ха-
рактер правореалізації, нормотворчої діяльності, 
механізм правового регулювання тощо. 

Релігійні норми виступають найважливі-
шими регуляторами суспільних відносин, факто-
рами формування правових норм, ставлення ін-
дивідів до правових інститутів, формування про-
типравної чи законослухняної поведінки. За до-
помогою релігійних норм формується певна ре-
лігійно-нормативна ідеологія, яка формує певний 
культурний свідомий тип людини. Через зміст 
релігійних норм правові норми знаходять своє 
божественне обґрунтування відповідно до при-
писів Священних джерел у нормах сучасного 
світського та релігійного права. 

Складнощі та протиріччя при визначенні 
місця релігійних норм у системі джерел права 
полягають у неузгодженості релігійних і право-
вих норм щодо регулювання усього різноманіття 
суспільних відносин. Проте ідеї, традиції та 
окремі інститути релігійного права знаходять 
своє відображення практично в усіх сферах су-
часної правової системи; догми релігійного пра-
ва не тільки становлять підґрунтя значної части-
ни сучасного законодавства, але й здійснюють 
значний вплив на процес розробки та прийняття 
нормативно-правових актів. Так, релігійні норми 
набувають статусу витоків права. 

Система релігійних норм у правовій систе-
мі має двосторонню природу: з одного боку, ре-
лігійні норми визначаються своїми індивідуаль-
ними особливостями, а з іншого – ці особливості 
набувають специфічних ознак у результаті впли-
ву усіх елементів правової системи. Особливості 
релігійних норм, а також специфіка їх впливу, 
визначаються факторами виникнення і розвитку 
правової системи, що пояснює та розкриває при-
роду правової системи. Як зазначалося вище, іс-
нування релігійних норм як джерел права іден-
тифікує країни щодо їх належності до релігійної 
правової системи. Тобто релігійні норми мають 
визначальний характер щодо правової системи 
окремих країн, активно впливають на їх класифі-
кацію. Крім того, релігійні норми розглядаються 
як загальновизнані правила поведінки суб’єктів 
суспільних відносин, в яких закріплюються сфо-
рмовані релігійні уявлення віруючих про роль 
права у суспільстві, релігійну природу права, а 
також про організацію та функціонування право-
вої системи [7, с. 31]. Тобто релігійні норми мо-

жна розглядати як елементи культурної спадщи-
ни, що зберігається в суспільстві, визначають і 
закріплюють соціальні цінності та певну поведі-
нку суб’єктів протягом тривалого часу. 

Проте система релігійних норм як складова 
частина має підпорядкований характер щодо ре-
лігійної правової системи, яка перетворює їх від-
повідно до своєї природи, мети і завдань. Релі-
гійні норми як специфічна категорія виражають 
не тільки вказівку на форму виразу правових 
норм, а й ознаки, що слугують підставою визнання 
певного правила поведінки нормативним припи-
сам. Релігійні норми породжені об’єктивно існую-
чим різноманіттям потреб та інтересів суб’єктів 
суспільних відносин і необхідністю їх узгодження 
та відповідного врегулювання. Релігійні норми по-
стають первинними елементами системи релігій-
ного права, а система права виступає складовим 
елементом релігійної правової системи. 

Як уже зазначалося, досліджуючи місце 
релігійних норм у правовій системі, треба пам’я-
тати про природу цього явища. Тобто розглядати 
релігійні норми в матеріальному (причини, що 
зумовили зміст права) та формальному (зовніш-
ній вираз обов’язковості правил поведінки) ро-
зумінні. Характерні риси релігійних норм визна-
чаються їх місцем і роллю у правовій системі, як 
її складової частини – підсистеми. Відповідно 
розвиток системи релігійних норм визначається 
розвитком правової системи, виконуючи при цьо-
му власне призначення. Основні принципи побу-
дови правової системи визначають зміст, структуру 
та призначення в суспільстві релігійних норм. Крім 
того, окремі релігійні норми зберегли своє значен-
ня і залишились у правових системах, а деякі, про-
існувавши певний час, залишилися тільки як істо-
ричні пам’ятки права. 

Розвиток релігійних норм відповідно до за-
кономірностей розвитку правових систем, надає їм 
цілісності, впорядкованості, системності. Необхід-
но зазначити, що релігійні норми є нормативною 
основою правової системи, їх зміст характеризує 
сутність усієї правової системи в конкретній дер-
жаві, її правової політики та ідеології [3, с. 357]. 

Релігійні норми, що виражені в норматив-
но-правових приписах і опосередковані релігій-
ними джерелами права, є для правової системи її 
системотворчим елементом, її стрижнем. 

Отже, сьогодні потребує переосмислення 
та глибокого дослідження співвідношення релі-
гійних норм і системи права як системних еле-
ментів національної правової системи. Це дасть 
можливість визначити наукове прогнозування тен-
денцій розвитку правової системи, визначити шля-
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хи удосконалення механізму соціально-правового 
регулювання. Використання релігійних норм як 
правової традиції та засобу конструювання і розу-
міння права дозволить належно на теоретичному 
рівні визначити та відтворити системотворчі еле-
менти формування правової системи. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що 
релігійні норми мають визнаватися невід’ємними 
структурними елементами певної правової сис-
теми лише в тому випадку, якщо за ними закріп-
лено статус джерел права, тобто форми зовніш-
нього виразу релігійних приписів, що зумовлю-
ють юридичну силу певних правил поведінки, 
санкціонуються державою, приймаються у формі 
нормативних актів, що мають юридичну силу й 
обов’язкові до виконання; виступають регулятора-
ми суспільних відносин віруючих, впливаючи на 
свідомість суб’єктів, чим забезпечується дотри-
мання встановлених загальнообов’язкових правил 
поведінки, визначається як масштаб, зразок належ-
ної поведінки зі спонуканням до вчинення право-
мірних дій. Це властиво країнам релігійних право-
вих систем. У країнах романо-германської правової 
системи в системі джерел права переважне значен-
ня закріплюється за нормативно-правовими акта-
ми, а за правовим звичаєм, правовим прецедентом, 
релігійними нормами та правовою доктриною збе-
рігається статус витоку права, значення як історич-
них пам’яток права в системі джерел права та фак-
торів, що визначають напрями розвитку права, а 
отже, визнаються додатковими (факультативними) 
джерелами права. А це характеризує релігійні нор-
ми як додаткові (факультативні) структурні елеме-
нти такої правової системи. 
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Place of religious norms in the state's legal system 
Summary 

The article is devoted to disclosure of correlation of legal system with spiritual (religious) and other spheres of 
society, which gives the opportunity to expose the place, the role and the functional purpose of religious regulations in 
the structure of legal system concerning the regulation of social relations in the modern period of society development.  

Key words: legal system, religious regulations, social relations, social organization, imperative influence of 
religious regulations, religious sense of justice. 

О.В. Манилич 
Место религиозных норм в правовой системе государства 

Аннотация 
Раскрываются взаимосвязи правовой системы с духовной (религиозной) и другими сферами общества, кото-

рая дает возможность раскрыть место, роль и функциональное предназначение религиозных норм в составе право-
вой системы относительно регулирования общественных отношений на современном этапе развития общества.  

Ключевые слова: правовая система, религиозные нормы, общественные отношения, социальная организация, 
императивное влияние религиозных норм, религиозное правосознание, нормативно-правовые предписания. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА І.ФРАНКОМ  УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА  
ЛИТОВСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ ДОБИ 

 
Проаналізовано погляди І.Франка на джерела права, що діяло на українських землях литовсько-польської 

доби. Порівнюючи становище українців під владою Польщі та Литви, І.Франко наголошував на кращих умовах 
існування в складі останньої. Мислитель  розглядав такі джерела права, як Привілейні грамоти, Земські уставні 
грамоти, міжнародні договори, Судебник Великого князя Каземира ІV та Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. 

Ключові слова: Іван Франко, привілей, статут. 
 

Постановка проблеми. У науковій спад-
щині І.Франка відображено окремі аспекти роз-
витку українського права від найдавніших часів 
до періоду, сучасного письменнику. Такі розвідки 
мислителя частково аналізувалися у дослідженнях 
істориків та економістів, політологів і соціологів, 
проте, необхідно наголосити на недостатньому ви-
вченні історичних, економічних, філософських, 
публіцистичних і літературно-критичних праць 
І. Франка саме з правової точки зору.  

І.Франко відзначав, що після розпаду дав-
ньоруської держави, розвиток українського права 
відбувався у річищі розвитку правових систем 
тих держав, до складу яких у подальшому пере-
ходили українські землі. Характеризуючи добу 
литовсько-польського панування на українських 
землях, І.Франко наголошував, що литовсько-
руське право багато у чому було спадкоємцем 
старого українського права. Він підкреслював 
існування строкатої системи правових джерел у 
період існування Литовсько-Руської держави. 
Зовсім інша ситуація, на думку вченого, спостері-
галась на українських землях під владою Польської 
держави.  Описуючи правову систему литовсько-
польської доби, І.Франко звертав особливу увагу 
на законодавче закріплення залежного становища 
українського селянства. Він також наголошував на 
поширенні норм магдебурзького права. Ці питання, 
порушені у наукових працях мислителя, частково 
розглядалися у дослідженнях істориків та економі-
стів, політологів і соціологів, проте необхідно на-
голосити на недостатньому висвітленні окресленої 
теми саме з правового погляду. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Джерельну базу статті становить передусім нау-
кова спадщина великого Каменяра. Аналізуються 
історичні, економічні та літературно-критичні 
студії, а також публіцистичні праці І. Франка, в 
яких розглядаються джерела права литовсько-
польської доби. Соціологічні, політичні, еконо-
мічні, історичні та державно-правові погляди 
І. Франка були об’єктом дослідження таких вче-

них, як А. Брагінець, С. Злупко, О. Копиленко, 
Ю. Лавріненко, О. Лисенко, М. Климась, М. Кра-
вець, О. Скакун, М. Стахова. 

Мета статті полягає в тому, щоб на підста-
ві ґрунтовного аналізу наукових праць І.Франка, 
з’ясувати погляди мислителя на джерела права, 
які діяли на українських землях під владою Лит-
ви та Польщі, а також визначити їх наукове зна-
чення для сучасності.  

Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ню джерел литовсько-руського права велику ува-
гу приділяли такі вчені, як Ф.Леонтович („Русс-
кая Правда и Литовский Статут” (1864), М.Вла-
димирський-Буданов („Отношения между Лито-
вским Статутом и Уложением царя Алексея Ми-
хайловича” (1877)), М.Максимейко („Источники 
уголовных законов Литовского Статута” (1894), 
„Русская Правда и литовско-русское право” 
(1904)), М.Ясинський („Уставные земские гра-
моты литовско-русского государвства”). Незва-
жаючи на те, що у І. Франка ми не знаходимо 
жодних посилань на вказані праці, у його влас-
них дослідженнях міститься багато положень, 
практично ідентичних твердженням названих 
істориків права. Ми вважаємо, що тут можна го-
ворити про результати власної наукової роботи 
І. Франка, правильність висновків якої підтвер-
джується дослідженнями фахівців з цієї сфери 
питань. І це стосується не лише позицій, пов’яза-
них з аналізом джерел права і розвитку його го-
ловних інститутів. Подібне засвідчено і в описі 
державного устрою та суспільного ладу на укра-
їнських землях протягом конкретного історично-
го відрізку часу. Саме тому можемо говорити 
про історико-правову сторону Франкових науко-
вих досліджень. Звичайно, ця проблематика не 
була головною для вченого, він звертався до неї 
принагідно, досліджуючи інші, важливіші для 
нього питання. 

У 40-х роках ХІV століття внаслідок дії 
об’єктивних внутрішніх і зовнішніх чинників 
розпалася Галицько-Волинська держава, землі 
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якої були захоплені і поділені між Польщею, Ли-
твою, Молдовою. У Франковому „Нарисі історії 
українсько-руської літератури до 1890 р.” читає-
мо: „… В р. 1343 Львів разом із частиною Гали-
чини зайняв польський король Казімір Великий. 
Трохи вчасніше східні часті Придніпровської 
Русі, особливо Волинь і Поділля разом з Києвом, 
підпали під власть Великого князівства Литовсь-
кого” [9, т. 41, с. 225]. Порівнюючи становище 
населення тих частин українських земель, які 
перебували під владою Польщі та Литви, І.Фран-
ко наголошував на кращих умовах існування в 
складі останньої.  

Населення Великого князівства Литовсько-
го, після приєднання українських земель (Черні-
гово-Сіверщини, Волині, Подніпров’я, Поділля), 
на 90% складалося з українців та білорусів. “Хо-
ча литовського походження, династія сього кня-
зівства вже коло половини ХІV віку була в знач-
ній мірі християнізована і зрушена, - підкреслю-
вав учений. - Протягом ХV віку південноруський 
вплив у тій литовській державі робиться перева-
жним, приймаючи подекуди, особливо в язиці 
законів і публічних актів, закраску третього ру-
ського племені, білорусів” [9, т. 41, с. 226].  

Система права, що діяла в той час на украї-
нських землях, відзначалась певною строкатістю. 
Українське право на початковому етапі характе-
ризувалося вищим рівнем розвитку, ніж литовсь-
ке. Саме тому тут деякий час зберігався власний 
юридичний устрій, а головним джерелом права 
були звичаєве давньоруське право та “Руська 
правда”. Загалом, литовсько-руське право багато 
у чому було спадкоємцем старого українського 
права. На думку дослідників, майже весь період з 
ХІV по ХVІ ст., коли білоруські та українські 
землі перейшли під владу Литовської держави, 
там панувало звичаєве руське право, норми якого 
використовувались у білоруських, українських 
областях і у Литві. 

До основних джерел права періоду литов-
ського панування на українських землях належа-
ли Привілейні грамоти, Земські уставні грамоти, 
міжнародні договори. Наслідками кодифікацій-
них робіт стали такі збірники, як Судебник Ве-
ликого князя Казимира ІV, ухвалений у 1468 р. 
та Литовські статути. Характеристика І.Франком 
змісту Литовських статутів, а також установлен-
ня їхнього значення для правового життя україн-
ського населення відображені у таких працях 
ученого, як  „Іван Вишенський, його час і пись-
менська діяльність” (1892), „А.Н.Пыпин. Исто-
рия русской литературы” (1898), „Нарис історії 

українсько-руської літератури до 1890 р.” (1910), 
„Українці” (1911). 

У праці „Українці” І. Франко звертає увагу 
на те, що у ХVІ ст. в Литві виникли великі зако-
нодавчі праці – Литовські статути, написані спо-
чатку білоруською, а згодом польською мовами 
[9, т. 41, 172]. У змісті цих кодексів, що сформу-
вались як правові акти багатонаціональної дер-
жави, використовувались норми давньоруського, 
римського, німецького, польського права, зако-
нодавства Великого князівства Литовського. Од-
ним із вагомих джерел цих актів була “Руська 
Правда”. І. Франко підкреслював, що „українська 
природа, український народ і українська історія 
такі багаті, що здавен-давна показували великий 
вплив на другі народи…” [9, т. 27, 193].  

Польське панування змінило державно-
правову організацію українських земель, а в кін-
ці ХІV ст. на них відбулися значні суспільно-
політичні зміни. Період литовсько-польського 
панування, як неодноразово вказував І.Франко, 
характеризувався укладенням уній – угод про 
політичний союз, що тривав понад сто вісімдесят 
років. Так, унаслідок Кревської унії (1385 р.) 
сформувався союз двох держав – Литви і Поль-
щі, а великий литовський князь Ягайло, одружи-
вшись з польською королевою Ядвігою, став ко-
ролем Польщі. Це призвело до поступової лікві-
дації самостійності південно-західних князівств, 
забезпечило панування польських феодалів над 
населенням українських земель. Городельська 
унія (1413 р.) зрівняла в правах польську і литов-
ську шляхту. Люблінська унія (1569 р.) об’єдна-
ла Польське королівство і Велике князівство Ли-
товське в одну державу – Річ Посполиту з єди-
ною грошовою системою, спільними органами 
влади і управління. Відтоді українські землі пе-
рейшли до короля на правах коронних, а польсь-
ка шляхта здобула право володіти маєтками по 
всій території Речі Посполитої. Ополяченню й 
окатоличенню українського народу сприяла Бе-
рестейська церковна унія. Як зазначає М.Кра-
вець, у працях Франка відображена ґрунтовна 
характеристика цієї угоди [7, с.35]. 

Період між підписанням Люблінської унії і 
серединою ХVІІ століття І.Франко називав до-
бою найтяжчого ярма, найгіршого становища 
українського народу. Письменник вважав, що 
“польський державний і суспільний лад, особли-
во на українській землі, розвинувся тоді з по-
вною силою, а характеристикою його було влас-
не продукування шляхетського пишноцвіту на 
основі мужицького поневолення” [9, т.47, с.59]. 
Аналізуючи польське законодавство, вчений під-
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креслював, що суспільний розвиток Польщі від-
бувався іншим, ніж в Україні, шляхом, а соціаль-
ні відносини розвивалися у напрямі творення 
замкнених суспільних верств – станів. Станова 
організація, невідома у Київській Русі, проникла 
в Україну саме через Польщу. На відміну від 
класів, що відображають економічний статус пе-
вних соціальних груп, стани виникали на підста-
ві визначених законом прав, привілеїв і обов’яз-
ків. Спочатку правові відмітності між станами 
були нечіткими, проте згодом, розмежування між 
шляхтою та іншими людьми стало дуже суво-
рим, спадковим і майже непереборним. Суспіль-
ний лад Польщі характеризувався різким розме-
жуванням шляхетського стану і селянства.  На 
територіях, які опинилися під владою Польщі, 
поволі, але невпинно впроваджувалось чуже для 
українського народу польське право.  

І.Франко зауважував, що перехід Галичини 
від давньоруських порядків до польських, які 
чітко сформувалися лише під кінець ХVІ століт-
тя, відбувався досить повільно. Письменник кон-
статував: “Панами в краю були поляки, і вони 
підлягали польському праву. По містах оселили-
ся німці на “німецькім” праві. В горах і по Під-
гір’ю були, здається, ще від руських часів села, 
осаджені на “волоськім” праві, а головна часть 
людності – русини – підлягала руському праву. 
Жиди судилися своїм правом, вірмени – своїм, - 
одним словом – була правдива вавілонська змі-
шанина правних порядків”[9, т.47, с.24]. На неві-
льних людей поширювалось руське право, яке, 
на думку І.Франка, було для них корисним, оскі-
льки давало громаді значну самоуправу. Але для 
польської шляхти воно було невигідним, тому, 
“від 1435р., коли в Червоній Русі заведено поль-
ське право і польські суди, до кінця ХV віку чис-
ло осель на німецькім праві все збільшується, 
поки вкінці зовсім не пропали невеликі решти 
староруського вічевого порядку по селах і не за-
панувало обік панщизняних тягарів також пансь-
ке (домініальне) судівництво” [9, т.47, с.26]. 

Описуючи джерела права, яке діяло на 
українських землях періоду литовсько-польсь-
кого панування, І.Франко вказував на привілеї. 
Вони могли санкціонувати місцеве звичаєве пра-
во, встановлювати довільні норми або виявляти 
князівські милості. У розвідці „З історії брестсь-
кого собору 1596 р.” (1895) І. Франко вказував на 
привілей, наданий константинопольському пат-
ріарху Єремію Траносу після його прибуття на 
Україну в 1589 р. Цей  привілей був виданий ко-
ролем Стефаном за рекомендацією сенаторів Ос-
трозького та Тишкевича. Учений вказував, що 

привілеєм “…король визнав патріарха найвищим 
пастирем  і зверхником руської православної це-
ркви і дав йому право юрисдикції над усім руським 
духівництвом” [9, т. 46, кн. 2, с. 201]. Цей привілей, 
на думку письменника, створював не відомий до 
того часу на Русі прецедент. Руська церква ніколи 
не була під юрисдикцією патріарха, а управлялася і 
судилася цілком автономно, надання ж патріарха-
льної юрисдикції сприяло різним зловживанням і 
примусам. Особливо це стосувалося періоду, коли 
патріархами ставали не освічені та набожні люди, а 
недостойні особи, які купували церковні посади.   
У таких випадках спостерігалися зловживання на-
даними привілеєм правами.  

Крім привілеїв, І. Франко вказував на маг-
дебурзьке право, як вагоме джерело права литов-
сько-польського періоду. У період входження 
українських земель до складу Великого Князівс-
тва Литовського та Королівства Польського по-
ширення цього права значно прискорилось. Но-
рми магдебурзького права містились у приват-
них перекладах магдебурзьких кодексів та ком-
пілятивних підручниках магдебурзького права. 

Проблема дії магдебурзького права в укра-
їнських містах під владою Польщі І.Франко роз-
глянув у розвідці „Грималівський ключ в 
р. 1800”, опублікованій в 1900 р. у першому томі 
журналу „Часопись правнича і економічна”.  Бі-
льша частина цієї студії була написана ще 1885р. 
Її основою стали акти та матеріали, знайдені 
письменником у сімейному архіві В.Федоровича. 
Багата на документальний матеріал праця 
І.Франка „Грималівський ключ в р. 1800” приве-
ртала увагу істориків та економістів. На жаль, 
праця І.Франка “Грималівський ключ в р. 1800”  
не була об’єктом розгляду істориків права.  

Характеризуючи рівень самоврядування 
українських міст періоду литовсько-польської 
доби, дослідники вказують на існування міст 
двох категорій: магістратські та ратушні. Відо-
мий історик права М.Владимирський-Буданов 
виділяв ще й третю категорію міст – приватно-
панські. Це міста з найменшими правами, які 
одержували привілей на самоврядування від сво-
го пана-власника [2, с.84]. Очевидно, саме до цієї 
групи міст належало, описане у праці І.Франка, 
містечко Грималів. Учений зауважував, що в 
ХVІІ ст. Грималів був приватновласницьким міс-
том і “…належав ураз із просторими дібрами до-
вкола до могучої шляхетської родини Сенявсь-
ких” [9, т.44, кн.2, с.550]. 27 червня 1720 р. 
останній нащадок тієї родини  – Адам Микола 
Сенявський  надав місту Грималову право здійс-
нювати судочинство за магдебурзьким правом. 
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Про це І.Франко писав: “ …Адам Міколай з Гра-
нова Сенявський, каштелян краківський, гетьман 
великий коронний, львівський генеральний, ро-
гатинський, стрийський, любачівський, пісочин-
ський і т. д. староста д[ня] 27 червня 1720 р., хо-
тячи піддвигнути з упадку те місточко, зруйно-
ване під час турецьких війн, надав йому привіле-
єм своїм право Магдебурзьке, вісім ярмарків до 
року і інші свободи” [9, т.44, кн.2, с.550]. 

У своєму дослідженні І.Франко навів до-
слівний текст привілею великого коронного ге-
тьмана А.Сенявського, а також прокоментував 
його зміст. На початку цього документа власник 
міста проголошував: „Оскільки всі речі, що спи-
раються на добрий порядок, тривають довго, а 
без порядку швидше приходять до занепаду, … 
оскільки людська пам’ять коротка і швидко мина-
юча, якби про неї давні писання не нагадували на-
ступним вікам, тому, вважаючи слушною справу 
зберігання мого міста Грималова у правах, цілості і 
звичаєвій свободі, а також задовольняючи прохан-
ня тамошніх міщан, – я їм і їхнім нащадкам на вічні 
часи дарую право вести судочинство за магдебур-
зьким правом…” [9, т.44, кн. 2, с.553].  

У привілеї А.Сенявський указував на необ-
хідність “…всі справи, як і порядок, тримати за 
прикладом і звичаєм інших міст Польської коро-
ни (однак не ухиляючись від положень дідичного 
права мого і моїх спадкоємців)” [9, т.44, кн.2, 
с.553]. Крім принципів, за якими  мало здійсню-
ватися міське управління, у тексті документу 
згадувалися посади війта, радників, губернатора. 
Війт в основному виконував судові функції. На 
відміну від більшості міст з магдебурзьким пра-
вом, де війта обирали радники, грималівського 
війта призначав власник міста. Війт “…призна-
чатиметься за моїм розпорядженням і розпоря-
дженням моїх нащадків”, – наголошував 
А.Сенявський [9, т.44, кн.2, с.553]. 

 Згідно з указаним привілеєм, усі правові 
спори мешканців міста повинні були розглядати-
ся спочатку у війта, далі – у радному суді, а у 
випадку незадоволення сторін вирішенням спра-
ви, вони могли звернутися до губернатора. 
Останньою апеляційною інстанцією визнавався 
власник міста чи його спадкоємці. “Міські суди 
мають відбуватися таким чином: спочатку у вій-
та, який призначатиметься за моїм розпоряджен-
ням і розпорядження моїх нащадків, далі у рід-
ному суді, а потім, коли б сторони не були вдо-
волені, у губернатора, що залишиться на моєму 
місці в Грималовськім замку, а в кінці можлива 
ще апеляція до мене самого і до моїх спадкоєм-
ців, де звичайно приймається останнє рішення і 

декрет у всіх справах”, – саме так у тексті приві-
лею була описана градація міських судів [9,т.44, 
кн.2, с. 553]. 

Далі в документі, у відповідності з давніми 
королівськими привілеями і за давнім звичаєм, 
визначався час і порядок проведення ярмарків у 
місті. “…На ці ярмарки, – зазначав у привілеї 
власник міста, – дозволяю людям усіх станів і 
купцям приїжджати звідусюди продавати і купу-
вати різні товари без будь-яких перешкод і здир-
ства, що суворо, під загрозою кари і штрафу, на-
казується як міщанам, так і орендарям…” [9, 
т.44, кн.2, с. 553]. Дозволялося щонедільне про-
ведення торгів.  

З метою оборони міста на його жителів (як 
на християн, так і на євреїв) накладався обов’я-
зок мати “…рушницю, два фунти пороху, дві ко-
пи куль  організації варти, а також, за давнім 
звичаєм, утримувати двох вартових і по черзі 
висилати їх на варту” [9, т.44, кн.2, с. 553]. З мі-
щан, які користувалися полем чи іншою земель-
ною ділянкою, стягувалась платня, у відповідно-
сті з  інвентарними приписами. Продавати землю 
можна було тільки мешканцям Грималова. 

Кошти міського бюджету поповнювались 
за рахунок міських податків, зборів і орендної 
плати. Дозволялося вільне виробництво спирт-
них напоїв (варення пива) для власного вжитку, 
без шкоди орендним доходам. У привілеї зазна-
чалось: “Поволівщини давати один раз на шість 
років – шостого вола, або щороку по таляру від 
вола. Стільки ж від корови, по два золотих від 
коня, по золотому від ялівки до 3-х років, а та-
кож повинні віддати десятину від бджіл, двадця-
ту вівцю з ягням, двадцяту свиню. Кожний мі-
щанин окремо з передніх будинків дає чиншу два 
злотих і 6 грошів на рік, із затильних будинків по 
1 злотому і 3 гроші, а комірники по 18 грошів” 
[37, т.44, кн.2, с. 553]. Міщани зобов’язувалися 
до відбування шарварків “…за давнім звичаєм, 
тільки на міському ставку і інших, коли є потре-
ба в ремонті греблі, вивозі дерева, каменю до 
млина”, а також до відпрацювання влітку двох 
днів на потреби двору і одного дня взимку для 
санної поїздки до Львова [9, т.44, кн.2, с. 554].  

І. Франко висловив власні міркування що-
до головних положень привілею А.Сенявського. 
Учений писав: „… В нашій душі будиться іроні-
чне почуття, коли чуємо, як він, обтяживши мі-
щан данинами і повинностями на користь своєї 
власної кишені, не соромиться повчати їх про 
„добрий і справедливий” обов’язок плачення ще 
й понад те всіх публічних податків і поношення 
всяких державних тягарів” [9, т.44, кн.2, с. 554]. 



О.Б. Бунчук 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. 43 

Також І.Франко дивувався з польського шляхти-
ча, який “…живцем копіює свій привілей із дав-
ніх документів того роду, не дбаючи проте, що 
відносини сильно змінилися і що в многих міс-
цях йому приходиться оперувати вже не дійсни-
ми економічними та юридичними явищами, а 
очевидними фікціями. Бо чи ж не було фікцією 
накладання на міщан повинностей з титулу оборо-
ни міста перед ворогом і рівночасно звалювання на 
тих же міщан цілого тягаря тої оборони?” [9, т.44, 
кн.2, с. 555]. Письменник зазначав, що все це вка-
зує на нерозуміння власником міста крайових від-
носин. Уже через десятиліття, як зауважував 
І.Франко, дія привілею припинилась, а відносини, 
які ним регулювались, змінились до невпізнання.  

Особливої уваги у дослідженні історії 
польської держави письменник приділяв періоду 
ХVІ –ХVІІ століть. Вадами польського держав-
ного організму, які спричинили його руйнування, 
вчений вважав повну безправність простого на-
селення, брак просвіти і духовного піднесення 
залежних прошарків суспільства, необмежену 
владу панів і аморальність шляхти, послаблення 
впливу короля і державної адміністрації, релігій-
ну нетолерантність, а також політичну корупцію.  

Політичним прорахунком Польщі І.Франко 
вважав відсутність справедливого ставлення до 
українського народу. За часів існування Речі По-
сполитої головним прагненням українців захід-
них земель було досягнути рівноправності у від-
носинах з іншими національностями. Письмен-
ник наголошував, що “взагалі польські порядки 
не допускали серед нешляхти того, що в новоча-
снім законодавстві прийнято називати легальною 
боротьбою за право; знаємо, зрештою, що й се-
ред шляхти аж надто часто сей шлях бував також 
неможливий, так що вже в ХVІ віці в Польщі до 
повного розцвіту дійшла засада: gdzie nie mozna 
prawem, trzeba isc lewem”1 [9, т.44, кн.2, с.624].  

Усе це сприяло поширенню невдоволення 
серед селянства і козацтва своїм правовим ста-
новищем. І.Франко критикував твердження 
польських істориків, згідно з яким визвольна 
війна українського народу під проводом Богдана 
Хмельницького визнавалась виключно “соціаль-
ним бунтом, повстанням хлопів проти панів”. На 
думку вченого, важливими чинниками цієї боро-
тьби українців за волю були також національні 
та релігійні мотиви.   

Висновки. У період литовсько-польського 
панування на українських землях І.Франко вка-
                                                        
1  Де не можна праворуч, там треба йти ліворуч; тоб-
то, де не можна по закону, треба обійти його 
(польськ.). 

зував на дію таких джерел права, як Привілейні 
грамоти, Земські уставні грамоти, міжнародні 
договори, Судебник Великого князя Каземира ІV 
та Литовські статути 1529, 1566, 1588 рр. Пись-
менник зауважував, що право Литовсько-Руської 
держави базувалося в основному на місцевому 
звичаєвому і писаному праві. На його думку, 
правова культура українських земель у складі 
Великого князівства Литовського, більше впли-
нула на литовське право, ніж зазнала змін. На 
цьому історичному етапі право Київської Русі та 
Галицько-Волинської держави поєдналось з ли-
товським і частково польським законодавством.  

У працях ученого проаналізовані зміст і 
наслідки Кревської, Люблінської та Брестейської 
уній. На його думку, Кревська унія 1385 р. не 
принесла для поляків бажаного результату. А у 
1569 р. за умовами Люблінської унії Польща і 
Велике князівство Литовське об’єднались в одну 
державу – Річ Посполиту. Після цього українські 
землі остаточно втратили автономію і на них бу-
ло поширено польську адміністративно-терито-
ріальну систему. І.Франко звертав увагу на зміни 
суспільного становища українського населення 
після Люблінської унії.  
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I.FRANKO’S EVALUATION OF UKRAINIAN LAW UNDER THE REIGN  

OF POLAND AND LITHUANIA 
 

Summary 
When comparing life of Ukrainian population in the territories ruled by Poland and Lithuania I.Franko 

emphasized better existence conditions under the reign of the latter. I.Franko studied the following historical 
documents concerning law origins during Lithuanian reign in Ukrainian territories: Letters of Privileges, Dis-
trict Rules Letters, international treaties, the Law Code of the Great Duke Casimir IV and the Lithuanian 
Statutes of 1529, 1566, 1588.  
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  ХАРАКТЕРИСТИКА И.ФРАНКО УКРАИНСКОГО ПРАВА  
ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКОГО ПЕРИОДА 

 
Аннотация 

Проанализировано взгляды И.Франко на украинское право литовско-польского периода. Срав-
нивая положение украинского населения на територии, под властью Польши и Литвы, И.Франко ука-
зывал на лучшие условия пребывания украинцев в составе Великого Княжества Литовского. Он рас-
сматривал такие источники права, как Привилегии, Земские уставные грамоты, международные до-
говора, Судебник Великого князя Каземира ІV и Литовские статуты 1529, 1566, 1588 гг. 
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ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ФАКТИЧНОГО СКЛАДУ 
 

Досліджено теоретичні погляди на поняття та зміст фактичного складу, виявлено критерії розмежування 
фактичного складу та юридичного факту. 

Ключові слова: юридичний факт, фактичний склад. 
 
Постановка проблеми. Теорія юридичних 

фактів не належить до новітніх інститутів права. 
Її проблеми почали досліджуватися ще в буржуа-
зній науці права, достатню увагу приділено їм у 
радянському та сучасному правознавстві, в галу-
зевих науках. Однак на сьогодні робота в даному 
напрямку незавершена, а тому потребує подаль-
шого дослідження. Підстави виникнення, зміни 
та припинення кримінально-правових, цивіль-
них, адміністративних, процедурно-процесуаль-
них, управлінських правовідносин і багато інших 
проблем не можуть бути розв’язані без ретельно-
го вивчення фактичного складу, який утворюють 
юридичні факти.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідженню поняття та змісту фактичного 
складу приділялась увага таких учених, як 
Авер’янов В.Б., Алєксєєв С.С., Голосніченко 
І.П., Калюжний Р.А., Кікоть Г.В., Колпаков В.К., 
Красавчіков О.А., Кузьменко О.В., Пацурківсь-
кий П.С., Рожкова М.А., Селіванов А.О., Соло-
довник Л.В., Чувакова Г.М. та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження 
поняття та змісту фактичного складу. Для досяг-
нення зазначеної мети поставлені такі завдання: 
дослідити теоретичні погляди на поняття та зміст 
фактичного складу, виявити критерії розмежу-
вання фактичного складу та юридичного факту. 

Виклад основного матеріалу. Перед тим 
як з’ясовувати зміст сукупності юридичних фак-
тів, необхідних для виникнення юридичних нас-
лідків, доцільно визначити сутність такого по-
няття, як «фактичний склад». У юридичній літе-
ратурі сукупність юридичних фактів, що поро-
джує правові наслідки одні вчені називають фак-
тичним, а інші – юридичним складом. 

Так, О.А. Красавчіков уперше увів термін 
«юридичний склад» у теорію юридичної факто-
логії і вважає, що термін «фактичний склад» не-
досконалий і такий, що не розкриває сутності 
самого поняття 1, с. 66. Позицію О.А. Красав-
чікова підтримала Л.В. Солодовник, яка зазначи-
ла, що: «ведучи мову про юридичний факт, ми 
тим надаємо факту функціональну характеристи-
ку. Використовуючи поняття «фактичний склад», 

ми характеризуємо склад лише за будовою: факти-
чний склад – це склад фактів. Це не послідовно і не 
виправдано. Розгляд складу як юридичного відо-
бражає його правові властивості щодо наслідків, є 
якісною характеристикою і відмежовує визначену 
сукупність фактів від інших фактичних комплек-
сів, які мають опосередковане значення для вста-
новлення правового результату» [2, с. 117]. 

Як під фактичним, так і під юридичним 
складом розуміється сукупність юридичних фак-
тів, необхідних для виникнення, зміни та припи-
нення правовідносин. Вважаємо, поняття «фак-
тичний склад» більш вдалий і такий, що сприяє 
найкращому розумінню його змісту. 

Для більш детального аналізу фактичного 
складу слід розглянути різні дослідження з цього 
питання, що існують у юридичній літературі. 
Одразу ж звертає на себе увагу той факт, що ба-
гато авторів визначають фактичний склад, як си-
стему юридичних фактів, необхідну для настання 
юридичних наслідків (виникнення, зміни і при-
пинення правовідношення) [3,с.54-57]. Причому 
фактичний склад являє собою комплекс різнорі-
дних, самостійних життєвих обставин, кожна з 
яких може мати значення особливого юридично-
го факту [4, c.69]. 

У книзі «Питання теорії права» за редакці-
єю О.С.Іоффе і М.Д.Шаргородського фактичний 
склад представлений як «сукупність юридичних 
фактів, настання яких необхідне для виникнення 
передбачених правових наслідків» [5, c.253]. 

С.С.Алексєєв у підручнику «Теорія держа-
ви і права» дає таке визначення фактичному 
складу – «фактичний склад є сукупність двох або 
декількох юридичних фактів, які необхідні для 
настання юридичних наслідків» [6, c.278]. 

Відомо, що юридичні факти виступають як 
підстави виникнення, зміни і припинення право-
відносин. Але для досягнення правових наслідків 
частіше за все недостатньо наявності одного юри-
дичного факту. Потрібний уже не один, а декілька 
взаємозалежних юридичних фактів. Така сукуп-
ність юридичних фактів традиційно іменується 
фактичним, або юридичним складом [7, c.292]. 
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Російський учений М.М. Агарков зазначав, 
що найчастіше юридичні правовідносини вини-
кають, змінюються чи припиняються не в ре-
зультаті одиничного факту, а в результаті визна-
ченої сукупності фактів 8, с. 84.  

Підтримуємо позицію О.О.Красавчікова, 
який під юридичним (фактичним) складом розу-
міє сукупність юридичних фактів, необхідних і 
достатніх для настання передбачених законом 
юридичних наслідків [9, c.91]. 

Фактичний склад потрібно відрізняти від 
послідовних етапів, необхідних для завершення 
формування моделі правовідосин, його виник-
нення та розвитку. У процесі укладення договору 
можливі окремі етапи вираження та узгодження 
волі сторін. На кожному з етапів певні дії поро-
джують права і обов’язки. У юридичній літературі 
висловлювалися різні думки щодо питання про те, 
коли виникають правовідносини – у момент заве-
ршення останнього етапу в ланцюзі послідовних 
дій або кожна з дій, хоча і не породжує правовід-
носин у цілому, але пов’язана із тими або іншими 
правами й обов’язками [8, c.67]. 

Вважаємо, що вирішення даного питання 
залежить від конкретних обставин, мети, цілей та 
об’єкту дослідження. Зокрема, якщо фактичний 
склад містить кілька юридичних фактів, то, зро-
зуміло, кожен з них породжує якісь проміжні 
правовідносини, проте якщо об’єктом дослі-
дження виступає фактичний склад, а не юридич-
ний факт, то й наслідки за загальним правилом 
буде мати лише завершений фактичний склад. 

Можна вважати, що в юридичній літературі 
найбільш поширений погляд на фактичний склад 
як комплекс різнорідних, самостійних життєвих 
обставин, кожна з яких може мати значення са-
мостійного юридичного факту. За цим принци-
пом фактичний склад належить відрізняти від 
складного юридичного факту, тобто від обстави-
ни, що має складну будову і, отже, може бути 
виражена в різних характеристиках, але яка все ж 
таки залишається одним фактом. Такою складною 
обставиною, що має цілу сукупність взаємозалеж-
них характеристик, є, наприклад, правопорушення. 
У цьому аспекті навряд чи прийнятна пропозиція, 
спрямована на ототожнення фактичного складу та 
складного юридичного факту [10, c.112]. 

На сьогодні дискусійним є питання щодо 
процесу накопичення елементів фактичного скла-
ду. Поширена думка, що накопичення елементів 
фактичного складу носить юридичний характер, 
тобто поява одного елемента відкриває юридичну 
можливість для наступних і так далі, доки не бу-
дуть накопичені всі елементи фактичного складу 

[11, 235]. У такому випадку настання юридичного 
факту відкриває юридичну можливість настання 
наступного факту, всі елементи фактичного складу 
визнаються юридичними фактами. 

Існує й протилежна позиція науковців, які 
спростовують юридичний характер процесу на-
копичення елементів фактичного складу. Неза-
вершений фактичний склад є сукупністю юриди-
чно відчужених фактів. Лише настання остан-
нього факту зумовлює якісний стрибок, у резуль-
таті якого вся сукупність фактів набуває юриди-
чного значення [12, c.161-163]. У даному випад-
ку юридичним фактом виступає лише останній 
елемент фактичного складу, який завершує про-
цес накопичення фактів [13, с. 86]. 

На думку С.Ф.Кечек’яна, юридичне зна-
чення має не весь фактичний склад, а лише 
останній юридичний факт складу, який і веде до 
створення правовідносин [12, с. 161-162]. З цією 
думкою не погодився В.Л.Гейхман, який вважав, 
що кожний юридичний факт складного юридич-
ного фактичного складу у відповідних випадках 
має своє певне юридичне значення, оскільки без 
нього не можуть виникнути дані правовідносини 
[14, с. 7]. Це твердження було по-своєму уточне-
не Б.І.Сташківим, який стверджував: “Не можна 
погодитися з міркуваннями, що юридичне зна-
чення має не кожний елемент фактичного скла-
ду, а їх сукупність у цілому. Зібрані у відповід-
ний час і в певному місці одиничні факти завдя-
ки тому, що передбачені гіпотезою норми права, 
породжують спільний юридичний наслідок – ви-
никнення, зміну чи припинення конкретних пра-
вовідносин. Гіпотези норм права юридичне зна-
чення надають не фактичному складу, а одинич-
ним фактам [15, с. 117]”. 

На думку О.А.Красавчікова, поки юридич-
ний склад не завершений за своїм обсягом і зміс-
том, до тих пір елементи, які його складають, 
залишаються тільки фактами. Юридичними ці 
факти стають тільки тоді, коли кількісні зміни 
(накопичення) у складі закінчуються і наступа-
ють зміни якісні. Тільки завершений склад стає 
юридичним [1, с. 62]. 

В.Б. Ісаков у галузі юридичної науки вва-
жає більш конструктивним широке розуміння 
структури фактичного складу, що об'єднує як 
відносини між елементами, так і самі елементи.  

Способи зв'язку елементів фактичних скла-
дів можуть існувати у просторі та часі. Напри-
клад, елементи складів можуть накопичуватися 
незалежно одні від одних, послідовно. Це два 
принципово різних способу зв'язку і, отже, два 
різні типи структурних відносин. В одному ви-
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падку, для виникнення правових наслідків необ-
хідно одночасне існування фактів, незалежно від 
порядку накопичення, в іншому, навпаки, факти 
слідують один за одним.  

Порядок накопичення фактів може бути 
визначений нормою права: призначення пенсії 
слід після досягнення особою певного віку саме 
в силу вказівки закону. Але може бути і так, що 
спосіб зв'язку фактів випливає з їх матеріальної 
природи. Наприклад, факт народження і факт 
досягнення повноліття можуть слідувати тільки в 
цьому порядку – і ніяк інакше. Норма права тут 
не створює, а тільки враховує зв'язок явищ. За-
вдяки структурним відносинам між елементами, 
склад виступає як певна структурна система фак-
тів, деяким чином пов'язаних у просторі і часі.  

Теорія права виділяє кілька видів фактич-
них складів. 

Один з них полягає в тому, що для настан-
ня правових наслідків необхідно одночасне існу-
вання всіх елементів фактичного складу, незале-
жно від порядку їх накопичення. Такий спосіб 
зв'язку можна назвати незалежним. 

Наступний – більш складний спосіб зв'язку 
елементів складу. Для виникнення правового на-
слідку факти повинні не тільки одночасно існу-
вати, а й обов'язково витримати певний порядок 
накопичення в складі. Такий спосіб зв'язку нази-
вають послідовним. 

Інший – це спосіб зв'язку елементів у скла-
ді, коли з двох або декількох зазначених у нормі 
юридичних фактів для настання правових нас-
лідків достатньо появи одного. Юридичні факти 
в даному випадку пов'язані альтернативно, тому і 
носять таку назву. 

Зазначені види структурних відносин не 
вичерпують структурної складності конкретних 
складів. Фактичні склади, побудовані на основі 
одного тільки структурного виду, зустрічаються 
досить рідко. Як правило, структура фактичних 
складів будується з використанням різних видів 
відносин [16, с. 47-50]. 

Фактичний склад хоча і містить у собі пев-
ну кількість юридичних фактів, але не є їхньою 
сумою. Різні факти, що його утворюють, неодно-
значні та взаємопов’язані один із одним. Це про-
являється у тому, що, по-перше, кожен з елемен-
тів фактичного складу становить певний вид 
юридичного факту (дія або подія, стан, конкрет-
не волевиявлення тощо), що лише у сукупності 
тягне виникнення відповідного суб’єктивного 
права; по-друге, для виникнення фактичних 
складів характерна тимчасова послідовність у 
настанні фактів; по-третє, у кожному фактично-

му складі слід виділити головний, стрижневий 
(вирішальний) юридичний факт; по-четверте, 
особливе значення у фактичному складі має за-
вершальний його факт, за наявності якого вини-
кають відповідні правові відносини [17, c.31].  

Досить часто виникає наукова та практична 
дискусія щодо розмежування юридичного факту 
та фактичного складу. Інколи в праві відобража-
ються суспільні відносини внаслідок поєднання 
закономірного та випадкового, об’єктивних і 
суб’єктивних ознак. Як наслідок – з’являються 
складні юридичні факти – фактичні обставини, 
що складаються з кількох юридично значущих 
ознак. Наприклад, факт дієздатності (недієздат-
ності), делікт, злочин. 

Сукупність юридичних фактів, необхідних 
для настання правових наслідків, передбачених 
нормою права, називається фактичним (юридич-
ним) складом. Фактичні склади поділяються на 
прості та складні. Прості фактичні склади вклю-
чають факти, відображені у правових нормах од-
нієї галузевої належності (наприклад, усі факти, 
необхідні для укладення шлюбу, належать до 
сімейного права). Складні фактичні склади вклю-
чають факти, відображені у правових нормах різ-
ної галузевої належності (наприклад, для винесен-
ня постанови про проведення обшуку необхідні 
факти, що відносяться до кримінального та кримі-
нально-процесуального законодавства). Фактичні 
склади треба відрізняти від утворень іншого харак-
теру – складних юридичних фактів. Головна їх 
відмітність полягає в тому, що фактичний склад – 
це система юридичних фактів, а складний юридич-
ний факт – система ознак одного факту (наприклад, 
склад правопорушення) [18, с. 313]. 

Зауважимо, вчення про склад правопору-
шення посідає одне з центральних місць в адмініс-
тративно-правовій науці та має велике практичне 
значення. Склад – це опис діяння у законі. Опис ще 
не вчиненого, а тільки передбачуваного чи можли-
вого діяння. Для такого опису використовуються 
лише юридично значущі ознаки, які характеризу-
ють діяння, як правопорушення [19, с. 4]. 

Складні юридичні факти обумовлені скла-
дною структурою, різноманіттям явищ суспіль-
ного життя, вони охоплюють правовими норма-
ми багатоманітні суспільні явища і ситуації. 

«Фактичний склад відрізняється від склад-
ного юридичного факту тим, що він складається 
з різних юридичних фактів. Якщо складний юри-
дичний факт – це багатоаспектне (одне ціле) 
явище, то фактичний склад – це сукупність різ-
них явищ. Для фактичного складу необхідна не 
тільки наявність усіх елементів юридичних фак-
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тів, але й певне послідовне накопичення, порядок 
його елементів. Наприклад, факт визнання під-
приємства банкрутом настає не тоді, коли під-
приємство не задовольнило вимоги своїх креди-
торів, а тільки після проходження певної проце-
дури і визнання банкрутом у суді» [20, с.347]. 

Фактичний склад, на відміну від складного 
юридичного факту, складається з різноманітних 
юридичних фактів. Іноді для юридичної повно-
цінності фактичного складу необхідна не тільки 
наявність усіх його елементів – юридичних фак-
тів, але і суворе дотримання порядку їх накопи-
чення у фактичному складі. 

Аналіз структурних зв'язків у фактичних 
складах має не тільки наукове, але й практичне 
значення.  

Види структурних відносин легко перево-
дяться на мову логічних символів. Це робить 
можливою формалізацію гіпотез норм і правових 
приписів в цілому, дозволяє автоматизувати по-
шук правової інформації [21, с.127-130].  

Чітка нормативна регламентація фактичних 
складів є запорукою удосконалення механізму 
правового регулювання, зміцнення законності. 
Цікаві судження щодо основних напрямків удо-
сконалення юридичної регламентації фактичних 
складів були висловлені В.Б.Ісаковим. Він справе-
дливо відзначає необхідність правильного добору 
елементів до фактичного складу, оптимізації внут-
рішніх зв’язків у складі, поліпшення процедурно-
процесуальних форм розвитку фактичних складів 
[16, c.127]. Однак навряд чи можна погодитися з 
тим, що зазначені напрямки удосконалення факти-
чних складів відносяться винятково до галузі юри-
дичної техніки. Вони стосуються усієї роботи пра-
вотворчих органів, які узагальнюють і аналізують 
юридичну практику, чинне законодавство та ви-
значають шляхи їх удосконалення. 

Висновок. Фактичний склад – сукупність 
юридичних фактів, необхідних і достатніх для 
настання передбачених законом юридичних нас-
лідків. Фактичні склади потрібно відрізняти від 
утворень іншого характеру – складних юридич-
них фактів. Головна їх відмітність полягає в то-
му, що фактичний склад – це система юридичних 
фактів, а складний юридичний факт – система 
ознак одного факту. 
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Summary 
This article explores the theoretical perspectives on the concept and content of the actual composition, 

revealed the actual separation of the criteria and legal fact. 
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Аннотация 
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критерии разграничения фактического состава и юридического факта. 
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ УРЯДУ ЯК НОСІЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 
Досліджуються концептуальні підходи до проблем визначення поняття та сутності уряду, аналізуються поло-

ження конституційного законодавства про уряд, пропонується авторське визначення поняття «уряд». 
Ключові слова: уряд, кабінет, рада міністрів, рада кабінету, виконавча влада, теорія «самостійного мандату». 

 
Постановка проблеми. Інститут уряду, 

сформований відповідно до Конституції України 
та чинного законодавства, став відображенням 
суспільних відносин, що склалися в Україні у 
1992 - 1996 роках та врахував зарубіжний досвід 
функціонування подібних інститутів державної 
влади. Серед українських науковців помітні різні 
підходи до характеристики цього інституту і на-
самперед щодо поняття та сутності уряду як но-
сія виконавчої влади. У зв’язку із цим проведен-
ня нових досліджень з окресленої проблематики 
набуває особливої ваги та значення. Адже стано-
влення України як суверенної правової держави 
потребує вивчення широкого кола державно-
правових проблем з урахуванням вітчизняного 
державотворення і зарубіжного досвіду регулю-
вання організаційно-правових відносин. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Інститут уряду завжди викликав підвищений ін-
терес серед науковців. І це природно. Адже саме 
уряд відіграє головну роль у розробці, форму-
ванні та здійсненні основних напрямків політики 
держави, визначає шляхи і засоби їх досягнення. 
Тому окреслена проблематика була і є предме-
том досліджень багатьох відомих учених, серед 
яких окремо можна виділити праці В. Б. Авер'я-
нова [11], А. З. Георгіци [6; 7; 8], М. С. Горше-
ньова [13], В. М. Шаповала [22; 23; 24; 25] та ін.  
Серед зарубіжних науковців на особливу увагу 
заслуговують напрацювання Ф. Ардана [4], І. А. 
Алебастрової [1; 2], А. О. Мішина [14], А. И. 
Черкасова [18], В. Е. Чиркина [19; 20; 21], Л. М. 
Ентіна [26; 27]  та ін. 

Мета статті полягає в досліджені поняття 
та сутності уряду як носія виконавчої влади в 
зарубіжних кранах. 

Виклад основного матеріалу. Державні 
функції в кожній державі здійснює розгалужена 
система органів. Серед них виділяють вищі – па-
рламент, уряд, глава держави, а також верховні, 
конституційні та інші суди. Саме ці органи реалі-
зують основні повноваження у сферах законода-
вчої, виконавчої й судової влади. Уряд є одним з 

вищих органів держав, якому належить виконав-
ча політична влада. Саме без цього органу неми-
слима жодна держава [3, с. 413].  

У найбільш загальному вигляді уряд ви-
значається як колегіальний вищий виконавчий 
орган держави. Компетенція уряду лише умовно 
може бути зведена до виконання законів, здійс-
нення основних завдань у сфері управління [22, 
с. 63]. Уряд суттєво, а інколи – і вирішально 
впливає на стан, тенденції та перспективи розви-
тку політико-правової системи своєї країни. Як 
справедливо підкреслює відомий державознавець 
А. О. Мішин, «уряд, залишаючись юридично ви-
щим органом державного управління, став водно-
час і вищим органом державної влади, тобто фор-
муючою політичною установою» [14, с. 64]. До-
тримуючись прийнятих термінів, можна сказати, 
що уряд не тільки формально здійснює виконавчу 
політичну владу, але, більше того, його влада за 
своєю суттю є вищою владою в державі. 

Зауважимо, що слово "уряд" зрозуміле ко-
жній людині й не потребує особливого розшиф-
рування. Однак дати визначення цього поняття 
все ж непросто, тому що, на відміну, скажімо, від 
парламенту, який у будь-якій країні є одним і 
тим самим (орган, що видає закони), поняття 
"уряд" неоднозначне. Складність полягає в тому, 
що в різних країнах це слово означає зовсім не 
рівнозначні органи (за їх владними повноважен-
нями, способом формування і місцем у системі 
державного механізму). Якщо взяти найпрості-
ший зміст цього слова (на побутовому рівні), 
уряд — це люди, які правлять країною. Якщо це 
визначення трохи ускладнити, то уряд — це 
центральний орган управління державою. У най-
поширенішому розумінні уряд — це виконавча 
влада, те, що в більшості країн світу позначаєть-
ся поняттями "рада міністрів", "кабінет мініст-
рів". Тобто це група людей, які управляють по-
всякденними справами країни. Пріоритет у вжи-
ванні терміну «уряд» для позначення саме вико-
навчої влади належить Ж.-Ж. Руссо. Видатний 
мислитель розмірковув так: «Що таке уряд? 
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Опосередковуючий організм, встановлений для 
відносин між підданими і сувереном, уповнова-
жений забезпечувати виконання законів і під-
тримувати свободу як громадянську, так і полі-
тичну. Я називаю урядом або верховним управ-
лінням здійснення виконавчої влади відповідно 
до законів, а государем або магістратом – люди-
ну чи корпус, на які покладено це управління» 
[15, с. 246]. При цьому Ж.-Ж. Руссо, як більшість 
інших тогочасних авторів, вважав за безпосеред-
нього носія виконавчої влади монарха. Однак 
маємо відзначити, що у певних країнах поняття 
"уряд" означає більш високий рівень управлін-
ня. Наприклад, англійське слово "goverment" 
означає весь державний механізм і включає як ви-
конавчу, так і законодавчу й судову владу. Уряд — 
це вся державна машина, виходячи з трактування 
цього поняття американцями. Очевидно, саме вна-
слідок розпливчастості терміна "уряд" в англійсь-
кій мові частіше вживається конкретніший для них 
термін — «виконавча або урядова влада». Такі 
позначення відмежовують функції ради міністрів, 
кабінету міністрів від функцій інших галузей вла-
ди, від інших ланок державного механізму і дають 
можливість вивчати їх у рамках їхніх власних пов-
новажень і можливостей.  

Той орган, що ми йменуємо "уряд", по-
різному називається в кожній окремо взятій кра-
їні. Найчастіше застосовуються такі стандартні 
найменування: рада міністрів (Індія), рада міні-
стрів або уряд (Франція, Куба), просто уряд (Че-
хія, Колумбія), кабінет (Японія). У деяких краї-
нах є назва державна рада (Швеція, Норвегія, 
Фінляндія). У федеративних державах у назві 
уряду позначається державний устрій. Так, у 
ФРН він називається федеральний уряд, у Швей-
царії — федеральна рада. Однак з погляду ста-
тистики, найчастіше вживаються терміни "рада 
міністрів" і "кабінет міністрів" [10, с. 22-23]. 
Іноді ці терміни вживаються як синоніми, а іноді 
позначають неоднакові поняття. Рада міністрів 
частіше зустрічається за парламентських форм 
правління. Кабінет, як правило, — за сильного 
президента або монарха ("кабінет" вважається 
таким, що діє при главі держави). Інколи ці по-
няття співіснують в одній країні. Так, у Велико-
британії уряд — це широке поняття. До нього 
входять близько 80 осіб. А всередині уряду є ще 
кабінет, що включає глав найвагоміших мініс-
терств, до якого входять 18-20 осіб. Це ніби уряд 
в уряді. Іноді в рамках кабінету виокремлюють 
ще вужчий внутрішній кабінет (3-5 осіб): пре-
м'єр-міністр, міністр фінансів, міністр оборони й 
міністр внутрішніх справ. Зрозуміло, що це "най-

важливіші" міністри, які користуються найбільшим 
впливом і довірою прем'єр-міністра [21, с. 101].  

Уряд, кабінет, рада міністрів — це завжди 
якась колегія, що визначає найважливіші векто-
ри політики [23, с. 288]. Зазначимо відразу, що 
така властивість уряду стосується парламентар-
них форм правління, а до президентських респу-
блік або до дуалістичних і абсолютних монархій 
вона навряд чи придатна. Справа в тому, що так 
званий кабінет при президентові США не є коле-
гіальним органом, оскільки рішення на зборах 
членів кабінету приймаються не більшістю голо-
сів, не колегією, а главою держави. Про наяв-
ність уряду в США взагалі складно говорити. 
Сукупність глав департаментів (термін, аналогі-
чний поняттю «міністерство» в інших країнах) 
неофіційно іменується кабінетом, який по суті є 
консультативним органом при главі держави. 
Останній не зобов’язаний додержуватися порад 
членів кабінету. Найбільш яскраво це ілюстру-
ють слова А. Лінкольна, сказані ним після того, 
як усі члени кабінету висловились проти запро-
понованого рішення питання: «7 – «проти», 1 – 
«за» - «за» - проходить» [2, с. 119-120]. У Кон-
ституції США поняття уряду не зустрічається, а 
в законодавстві використовують терміни «вико-
навча влада» та «президентська адміністра-
ція». Однак, як зазначає В. Є. Чиркін, в останні 
десятиріччя все частіше в багатьох президентсь-
ких і у всіх напівпрезидентських республіках 
створюється колегіальний орган, який називаєть-
ся найчастіше радою міністрів. Правда, він має 
обмежені повноваження, як і його голова – 
прем’єр-міністр: фактично урядом керує прези-
дент, а прем’єр-міністр у науковій літературі на-
зивається «адміністративним прем’єром» [20, 
с. 315]. Так чи інакше, в цілому зрозуміло, що 
мається на увазі під терміном "уряд" — це, гово-
рячи військовою мовою, певний "штаб", що ви-
рішує оперативні питання країни. Він координує 
різні напрями владної діяльності, управляє різ-
номанітними галузями життя: оборона, охорона 
громадського порядку, закордонні справи, еко-
номіка, освіта, культура тощо. Колегіальний ха-
рактер уряду засвідчують деякі положення осно-
вних законів. Так, ст. 177 Конституції Швейцарії 
передбачає, що уряд «ухвалює рішення як коле-
гія», а згідно з положеннями основних законів 
Литви, Норвегії, Перу, Словаччини, Уругваю і 
Чехії рішення уряду ухвалюються на основі бі-
льшості від його загального складу. В конститу-
ціях Норвегії та Фінляндії визначено кворум для 
проведення урядових засідань. Окрім цього, на 
колегіальний характер уряду вказує інститут йо-
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го колективної політичної відповідальності пе-
ред парламентом.  

У юридичній літературі відзначається зрос-
тання ролі та самостійності уряду. Так, Л. М. Ен-
тін вважає, що обґрунтуванням цьому слугує 
сформульована у Великобританії теорія «само-
стійного мандату», згідно з якою виборці  на 
загальних виборах висловлюються не стільки за 
того чи іншого кандидата в депутати, скільки за 
урядову політику або проти неї. Цим вони дають 
певний мандат уряду, який нібито діє за волею 
виборців і не повинен бути залежним від прямої 
парламентської боротьби. Голосуванню на пар-
ламентських виборах надається значення плебіс-
циту з питання довіри певній особі (президенту, 
прем'єру) або уряду в цілому. В окремих країнах 
(Швейцарія) навіть сам уряд обирається насе-
ленням. Учений робить висновок, що концепція 
«самостійного мандату» слугує подальшому 
зменшенню значення «представницького прав-
ління» і виправданню посилення виконавчої вла-
ди [26, с. 335]. Інший відомий російський кон-
ституціоналіст К. В. Арановський зауважує, що 
якщо відволіктися від права і розглядати тільки 
гуманітарну сторону питання, то необхідно від-
мітити, що наявність уряду вирішує подвійну 
проблему. По-перше, уряд очолює державну ад-
міністрацію. Він «організовує бажання і праг-
нення значної кількості людей, що складають ту 
частину суспільства, яка прагне неодмінно 
управляти, володарювати з честолюбних або 
альтруїстичних спонукань, моральних і матеріа-
льних переваг, пов’язаних з владою. Чиновницт-
во знаходить в уряді опору своєму становищу.    
З іншого боку, уряд якось упорядковує діяння і 
амбіції правлячих і тим дещо обмежує ту части-
ну суспільства, якою управляють, від їх надмір-
ностей. Уряд поєднує користь й інтереси правля-
чих і керованих, хоча кожна із сторін отримує 
свою частину користі, і частини ці, звичайно, 
нерівні» [3, с. 414]. На думку В. М. Селіванова, 
уряд сьогодні, залишаючись формально вищим 
органом державного управління, фактично пере-
творюється на вищий орган державної влади, 
тобто становиться волеформуючим політичним 
закладом. Посилення виконавчої влади, розши-
рення її функцій та розповсюдження впливу на 
всі її сфери життєдіяльності суспільства відно-
ситься до однієї з найважливіших тенденцій, що 
характеризують розвиток сучасної держави [16, 
с. 102]. Аналіз численної літератури з цієї про-
блеми дозволяє зробити висновок про посилення 
виконавчої влади внаслідок наділення її органів 
правом визначення основ внутрішньої та зовніш-

ньої політики, право делегованої законотворчості, 
правом на виняткові повноваження, правом за-
твердження кошторису парламенту, правом вирі-
шення питання про скликання чергових і позачер-
гових сесій парламенту тощо [12, с. 145]. 

Уряд, зазвичай, визначають як виконавчий 
орган, потрібний для того, щоб втілити в життя 
закони чи рішення глави держави. Однак вико-
навча функція не є єдиною, а для деяких урядів 
вона і не являється основною. Навіть якщо уяви-
ти уряд зайнятим лише тим, щоб точніше вико-
нувати закони, то і тоді його автономне значення 
не зникне. Виконання законів потребує оцінки 
фактичних обставин і прийняття відповідальних 
рішень. Правильніше буде назвати уряд політич-
ним органом, який очолює державну адміністра-
цію і здійснює загальнонаціональне управління. 
Під загальнонаціональним управлінням потрібно 
розуміти виконання бюджету, законів, організацію 
і проведення внутрішньої і воєнної політики, під-
тримання податкової системи і митного режиму, 
регулювання кредитно-грошової і економічної сис-
теми, керівництво поліцейською справою і систе-
мою безпеки, а також чимало інших функцій. 

У деяких державах проводиться відмінність 
між урядом, що засідає під головуванням глави 
держави, і урядом, що засідає під головуванням 
прем'єр-міністра. У Франції, Бельгії, а також низці 
франкомовних країн Африки. У першому випадку 
використовується термін «рада міністрів», а в дру-
гому - «рада кабінету». У Скандинавських країнах 
розрізняють державну раду, в якій головує глава 
держави, і раду міністрів, що засідає під голову-
ванням прем'єр-міністра [17, с. 623].  

Зауважимо, що поняття “уряд” відоме да-
леко не всім конституціям [23, с. 286]. Конститу-
ції ряду держав не передбачають функціонуван-
ня подібного органу і згадують лише про главу 
держави і окремих міністрів (наприклад, Консти-
туція Нікарагуа 1987 р.). Більшість же конститу-
цій регулює діяльність вказаного інституту, ви-
користовуючи при цьому різні найменування, 
про які йшла мова вище. 

Незважаючи на використовування в кон-
ституційному праві різних країн неоднакових 
понять, термін «уряд» є як би узагальнюючим 
[25, с. 14]. Конкретне його трактування багато в 
чому залежить від форми правління тієї або іншої 
країни. В президентських республіках, а також в 
абсолютних і дуалістичних монархіях уряд в ос-
новному розглядається як сукупність радників 
при главі держави, повноваження яких похідні 
від повноважень останнього. Уряд тут, отже, 
звичайно не складає єдиного колегіального орга-
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ну. Вельми показова в даному відношенні термі-
нологія, вживана мексиканським конституцій-
ним правом, де уряд позначається терміном «ра-
да державних секретарів». Конституції вказа-
них держав звичайно закріплюють статус прези-
дента (монарха) в якості і глави держави, і глави 
уряду. Він відіграє вирішальну роль у визначенні 
програми урядової діяльності, в ухваленні важ-
ливих рішень. Кожний з міністрів уряду вважа-
ється, як правило, лише індивідуально уповно-
важеним здійснювати політику глави держави в 
увіреній йому сфері. У президентських республі-
ках, де існує пост прем'єр-міністра, останній 
вважається помічником президента і наділяється 
такими повноваженнями, які останній побажає йо-
му надати. Головне завдання прем'єр-міністра зво-
диться в основному до здійснення допоміжних, 
загальнокоординаційних функцій. У країнах з пар-
ламентарними формами правління уряд звичайно 
виступає колегіальним носієм виконавчої влади, 
відповідальним перед парламентом за політичний 
курс, що проводиться. Уряд частіше за все утворю-
ється на парламентській основі і повинен користу-
ватися довірою парламентської більшості. 

У цілому, як слушно відзначає професор 
А.З. Георгіца,  поняття уряд може мати троїсте 
значення [7, с. 350]. У найширшому розумінні - 
це сукупність політичних органів держави, вклю-
чаючи парламент. У менш широкому значенні – 
сукупність органів, які утворюють виконавчу 
владу, тобто главу держави і раду міністрів. На-
решті, у вузькому розумінні, під урядом розумі-
ється тільки та частина виконавчої влади, яка 
утворена з колегії міністрів (рада міністрів), за 
винятком глави держави. 

До цього часу для позначення поняття уряд 
у вузькому розумінні цього слова іноді викорис-
товується і слово міністерство, яке використо-
вується і в даний час для позначення певного 
центрального спеціалізованого органу (напри-
клад, міністерство внутрішніх справ), а також і 
рада міністрів. Як відомо, ще Дж. Локк і Ш. Л. 
Монтеск’є, які обґрунтували концепцію розподі-
лу влад, вважали, що обмежений монарх, будучи 
главою держави, одночасно буде здійснювати 
виконавчу владу через підлеглих йому міністрів. 
Саме згідно з цими уявленнями створювались 
багато ранніх конституцій у монархічних держа-
вах. Так, Конституція Норвегії 1814 року, яка  
чинна до цього часу, містить положення: "Вико-
навча влада належить Королю". Конституція Да-
нії 1953 року також зберегла подібне формулю-
вання. У п. 3 частини І зафіксовано, що "Вико-
навча влада здійснюється Королем", а в п. 12 ча-

стини III сказано: "Король володіє в межах, 
установлених нинішньою Конституцією, верхов-
ною владою з усіх питань Королівства і здійснює 
таку верховну владу через міністрів". 

Отже, можна стверджувати, що незважаю-
чи на використання у конституційному праві різ-
них держав світу неоднакових понять, термін 
уряд є нібито узагальнюючим. Проте, як зазначає 
професор Сорбонського університету Ф. Ардан, 
до цього часу в юридичній науці не дано точної 
відповіді на елементарне запитання: що таке 
уряд [4, с. 73]? У даному контексті важливе зве-
рнення до аналізу існуючих у науці поглядів, а 
також конституційних формулювань, що дозво-
лить запропонувати більш-менш прийнятне ви-
значення даного поняття. 

В енциклопедичних виданнях і конститу-
ційно-правовій літературі різних країн під термі-
ном "уряд" розуміють, зокрема, "центральний 
орган держави", "вищий колегіальний виконав-
чий орган держави", "орган, який володіє вико-
навчою владою у державі", "вищий виконавчий і 
розпорядчий орган державної влади". Зокрема, в 
енциклопедичному словнику, авторами якого є 
Ф. А. Брокгауз та І. А. Ефрон, пропонується така 
дефініція: уряд у широкому значенні цього слова 
– це сукупність осіб і установ, яким у державі 
належить вища влада, законодавча, виконавча і 
судова, а у вузькому значенні – це центральна 
виконавча влада, і в цьому сенсі кабінет мініст-
рів протиставляється парламенту [5, с. 603]. 
Професор В. М. Шаповал так визначає цей тер-
мін:  "Уряд … один з вищих органів держави, 
компетенція якого лише умовно може бути зве-
дена до виконання законів, здійснення завдань у 
сфері управління" [24, с. 180]. Вразливість де-
яких із цих дефініцій очевидна. Уряд не можна 
визначити як центральний орган держави, оскі-
льки у країнах із парламентарною формою прав-
ління таким є парламент. Не є уряд і вищим ко-
легіальним виконавчим органом держави, особ-
ливо у президентських республіках і в абсолют-
них монархіях, де глава держави нерідко при-
ймає рішення одноособово. Не можна кваліфіку-
вати уряд як орган, який володіє виконавчою 
владою у державі, в силу того, що у багатьох 
державах виконавча влада поділяється між гла-
вою держави і урядом. 

Звернемось тепер до конституційних ви-
значень терміну "уряд". Конституція Португалії 
у ст. 185 дає чи не найбільш чітке визначення 
цього поняття: "Уряд – це орган, який керує по-
літикою країни, і вищий орган державної адміні-
страції". Ст. 108 Конституції Словаччини фіксує 
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таке положення: "Уряд Словацької Республіки є 
вищим органом виконавчої влади". Загально-
прийняте позначення уряду в конституційному 
праві більшості держав зводиться до того, що він 
є органом виконавчої влади. Цікаво, що ще 
В.Даль тлумачив поняття "уряд" ("правительст-
во") як "правління або управління, начальству-
вання", знаходячи коріння цього слова в іншому 
– "правильний", "згідно з правилами" [9, с. 379]. 

Висновки. Підсумовуючи аналіз визначень 
терміну уряд у науковій літературі та законодав-
стві (насамперед, у конституціях), можна запро-
понувати таку дефініцію: уряд – це орган, який 
володіє виконавчою владою у державі і здійснює 
загальне управління державними справами згід-
но із правилами, передбаченими у законодавстві. 
Така дефініція підкреслює одну дуже важливу 
рису – уряд має діяти не на власний розсуд, а в 
існуючому в даній державі правовому полі. Кон-
ституційно-правовий інститут уряду складається 
з норм, що регулюють, перш за все, порядок фо-
рмування, повноваження уряду, його структуру, 
підзвітність, взаємостосунки його членів як між 
собою, так і з іншими державними органами. 
Уряд у більшості зарубіжних держав є основним 
інструментом здійснення політики держави в 
усіх сферах суспільного життя. 
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Аннотация 
Анализируются и исследуются концептуальные подходы к проблемам организации государст-

венной власти, начиная с древних времен и заканчивая современностью, а также вопросы содержа-
ния, основных направлений развития теории разделения властей, ее места и роли в государственно-
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ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПРИЗУПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, РЕОРГАНІЗАЦІЇ  
ТА ЛІКВІДАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 
Розглядається порядок створення, призупинення діяльності, реорганізації та ліквідації громадських орга-

нізацій в Україні, наведено нормативні вимоги до порядку створення громадських організацій залежно від їх 
виду, розглядаються умови тимчасового припинення діяльності громадських організацій, а також їх ліквідації. 

 
Постановка проблеми. Правові засади 

створення, призупинення діяльності, реорганіза-
ції та ліквідації громадських організацій встано-
влюються Законом України “Про об’єднання 
громадян” і конкретизуються, залежно від їх ви-
ду, іншими законами та нормативно-правовими 
актами України: Законами України “Про благо-
дійництво та благодійні організації”, “Про молоді-
жні та дитячі громадські організації”, “Про органі-
зації роботодавців”, “Про професійних творчих 
працівників та творчі спілки”, “Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про сво-
боду совісті та релігійні організації”, а також низ-
кою підзаконних нормативно-правових актів. 

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

Мета статті. Визначити особливості ство-
рення та припинення громадських організацій 
України згідно з національним законодавством. 

Виклад основного матеріалу. В питанні ре-
гулювання порядку створення та припинення гро-
мадських організацій в Україні Закон України 
“Про об’єднання громадян”, прийнятий 16 червня 
1992 р. з подальшими змінами та доповненнями є 
“рамковим”, загальним законом [7, c.103-104]. 

Легалізація (офіційне визнання) об'єднань 
громадян є обов'язковою і здійснюється шляхом 
їх реєстрації або повідомлення про заснування.  
У разі реєстрації об'єднання громадян набуває 
статус юридичної особи. Дані реєстрації вклю-
чаються до Єдиного державного реєстру юриди-
чних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом 
внесення відповідного запису в порядку, встано-
вленому законом для державної реєстрації юри-
дичних осіб. 

Легалізація громадської організації здійс-
нюється відповідно Міністерством юстиції Укра-
їни, місцевими органами державної виконавчої 

влади, виконавчими комітетами сільських, сели-
щних, міських Рад народних депутатів. У разі, 
коли діяльність місцевої громадської організації 
поширюється на територію двох і більше адміні-
стративно-територіальних одиниць, її легалізація 
здійснюється відповідним вищестоящим орга-
ном. Про легалізацію (офіційне визнання) об'єд-
нання громадян легалізуючий орган повідомляє у 
засобах масової інформації. 

Для реєстрації об'єднання громадян його 
засновники подають заяву. Заява про реєстрацію 
політичної партії повинна бути підтримана під-
писами не менш як однієї тисячі громадян Укра-
їни, які мають виборче право. До заяви додають-
ся статут (положення), протокол установчого 
з'їзду (конференції) або загальних зборів, відо-
мості про склад керівництва центральних статут-
них органів, дані про місцеві осередки, докумен-
ти про сплату реєстраційного збору. Заява про 
реєстрацію місцевої громадської організації роз-
глядається у 3-денний строк з дня надходження 
документів. Рішення про реєстрацію або відмову 
в ній заявнику повідомляється письмово не піз-
ніше наступного робочого дня з дня прийняття 
рішення [1, с.300]. 

Згідно із Законом України «Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності», профспі-
лки, їх об'єднання легалізуються шляхом повід-
омлення на відповідність заявленому статусу. 
Для легалізації профспілок, об'єднань профспі-
лок їх засновники або керівники виборних орга-
нів подають заяви. До заяви додаються статут 
(положення), протокол з'їзду, конференції, уста-
новчих або загальних зборів членів профспілки з 
рішенням про його затвердження, відомості про 
виборні органи, наявність організацій профспіл-
ки у відповідних адміністративно-територіаль-
них одиницях, про засновників об'єднань.  

 На підставі поданих профспілкою, об'єд-
нанням профспілок документів легалізуючий 
орган у місячний термін включає профспілку, 
об'єднання профспілок до реєстру об'єднань гро-
мадян і видає профспілці, об'єднанню профспі-
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лок свідоцтво про легалізацію із зазначенням 
відповідного статусу [2, с.397]. 

Релігійна організація визнається юридич-
ною особою з моменту реєстрації її статуту (по-
ложення).Релігійна організація як юридична осо-
ба користується правами і несе обов'язки відпо-
відно до чинного законодавства і свого статуту 
(положення). Для одержання релігійною грома-
дою правоздатності юридичної особи громадяни 
в кількості не менше десяти осіб, які утворили її і 
досягли 18-річного віку, подають заяву та статут 
(положення) на реєстрацію до обласної, Київсь-
кої та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій, а у Республіці Крим - до Уряду Рес-
публіки Крим. Релігійні центри, управління, мо-
настирі, релігійні братства, місії та духовні на-
вчальні заклади подають на реєстрацію статут 
(положення) до державного органу України у 
справах релігій. Орган, який здійснює реєстра-
цію, в місячний термін розглядає заяву, статут 
(положення) релігійної організації, приймає від-
повідне рішення і не пізніш як у десятиденний 
термін письмово повідомляє про нього заявни-
кам. У необхідних випадках орган, який здійс-
нює реєстрацію статутів (положень) релігійних 
організацій, може зажадати висновок місцевої 
державної адміністрації, виконавчого комітету 
сільської, селищної, міської Рад народних депу-
татів, а також спеціалістів. У цьому разі рішення 
про реєстрацію статутів (положень) релігійних 
організацій приймається у тримісячний термін.  
У разі необхідності в розгляді питання про ре-
єстрацію статуту (положення) можуть брати 
участь з дорадчим голосом представники релі-
гійної організації [4, с.283]. 

Благодійні організації набувають права юри-
дичної особи з моменту їх державної реєстрації. 

Для державної реєстрації благодійної орга-
нізації подаються такі документи: заява заснов-
ників (засновника) чи їх (з'їзду, конференції), 
відомості про засновників (засновника) (щодо 
засновників - юридичних осіб - з доданням під-
твердних документів щодо структури власності 
засновників, які дають змогу встановити власни-
ків істотної участі цих юридичних осіб) і органи 
управління благодійної організації, відомості про 
місцеві відділення (філії, представництва) благо-
дійної організації, документ, що засвідчує сплату 
коштів за державну реєстрацію. Заява про дер-
жавну реєстрацію благодійної організації роз-
глядається в двомісячний термін з дня подання 
всіх необхідних документів. Про результати роз-
гляду у 10-денний термін повідомляється заяв-
нику. Орган, який здійснює державну реєстра-

цію, може проводити перевірку відомостей, що 
містяться в поданих документах. За результатами 
розгляду заяви приймається рішення про держа-
вну реєстрацію або відмову в державній реєстра-
ції. Після державної реєстрації благодійної орга-
нізації засновникам (засновнику) видається сві-
доцтво про реєстрацію за зразком, встановленим 
Кабінетом Міністрів України. Зареєстрована бла-
годійна організація вноситься до реєстру благо-
дійних організацій, що ведеться органом, який 
здійснює державну реєстрацію, з присвоєнням 
відповідного номера. Порядок ведення реєстру 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Дані реєстру щодо благодійних організацій, які 
зареєстровані Міністерством юстиції України, опри-
люднюються в офіційних виданнях [3, с.292]. 

Державній реєстрації підлягають усі творчі 
спілки. Державна реєстрація всеукраїнських тво-
рчих спілок здійснюється Міністерством юстиції 
України, а їх територіальних осередків та регіо-
нальних (місцевих) творчих спілок - відповідни-
ми місцевими органами виконавчої влади. Для 
державної реєстрації творчої спілки її засновни-
ки подають до органу, що здійснює реєстрацію, 
заяву, до якої додаються документ про сплату 
реєстраційного збору та установчі документи - 
статут творчої спілки і протокол загальних збо-
рів (з'їзду, конференції) про утворення творчої 
спілки, в якому мають міститися такі відомості: 
назва організації та мета її утворення; дата утво-
рення; склад засновників та керівних органів; 
місцезнаходження керівних органів творчої спіл-
ки, номер контактного телефону; дані про тери-
торіальні осередки. Орган, що здійснює реєстра-
цію творчої спілки, у місячний строк видає за-
сновникам свідоцтво про її державну реєстрацію 
як творчої спілки за зразком, установленим Ка-
бінетом Міністрів України. У необхідних випад-
ках орган, що здійснює реєстрацію творчої спіл-
ки, проводить перевірку відомостей, зазначених 
у поданих документах. З моменту реєстрації тво-
рча спілка чи її територіальний осередок набу-
вають статусу юридичної особи [5, с.312]. 

 Припинення діяльності об'єднання грома-
дян може бути проведено шляхом його реоргані-
зації або ліквідації (саморозпуску, примусового 
розпуску). Реорганізація об'єднання громадян 
здійснюється відповідно до його статуту. Реєст-
рація новоствореного об'єднання здійснюється у 
порядку, встановленому цим Законом. Ліквідація 
об'єднання громадян здійснюється на підставі 
статуту або рішення суду.  

З метою припинення незаконної діяльності 
об'єднання громадян за поданням легалізуючого 
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органу або прокурора суд може тимчасово забо-
ронити окремі види діяльності або тимчасово 
заборонити діяльність об'єднання громадян на 
строк до трьох місяців. Тимчасова заборона 
окремих видів діяльності об'єднання громадян 
може здійснюватись шляхом встановлення забо-
рони на проведення масових заходів (зборів, мі-
тингів, демонстрацій тощо), здійснення видавни-
чої діяльності, проведення банківських операцій, 
операцій з матеріальними цінностями тощо. За 
поданням органу, який звертався до суду щодо 
тимчасової заборони окремих видів або всієї дія-
льності об'єднання громадян, суд може продов-
жити цей термін. При цьому загальний термін 
тимчасової заборони не повинен перевищувати 
шість місяців. При усуненні причин, що стали 
підставою для тимчасової заборони, за клопо-
танням об'єднання громадян його діяльність мо-
же бути відновлена судом у повному обсязі.  

 За поданням легалізуючого органу або 
прокурора рішенням суду об'єднання громадян 
примусово розпускається (ліквідується) у випад-
ках: 1) вчинення дій, передбачених статтею 4 
Закону України «Про об'єднання громадян»; 2) 
систематичного або грубого порушення вимог 
статті 22 Закону України «Про об'єднання гро-
мадян»; 3) продовження протиправної діяльності 
після накладення стягнень, передбачених цим 
Законом; 4) зменшення кількості членів політич-
ної партії до числа, коли вона не визнається як 
така. Суд одночасно вирішує питання про при-
пинення випуску друкованого засобу масової 
інформації об'єднання громадян, яке примусово 
розпускається. Про примусовий розпуск (лікві-
дацію) об'єднання громадян реєструючий орган 
протягом п'ятнадцяти днів після набрання рі-

шенням суду законної сили повідомляє у засобах 
масової інформації. Рішення про примусовий 
розпуск всеукраїнських і міжнародних громадсь-
ких організацій на території України приймаєть-
ся судом [6, c.36-37]. 
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ЮРИДИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ПРИЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 

 
Досліджуються основні проблемні моменти приєднання Євросоюзу до конвенції з прав людини, аналізу-

ється проект договору про приєднання, який передбачає ряд змін до Конвенції про захист прав людини та осно-
воположних свобод, що дозволять підготувати фактичну участь ЄС в основному європейському правозахисно-
му механізмі, що забезпечується Європейським судом з прав людини. 

Ключові слова: захист прав людини, Європейський Союз, Рада Європи, механізм співвідповідача, Суд 
ЄС, Європейський суд з прав людини.  

 
Постановка проблеми. Розробка юридич-

них інструментів приєднання Європейського 
Союзу до Європейської конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод (далі – 
конвенції з прав людини) актуальне питання 
останніх років у рамках ЄС і Ради Європи. Не-
зважаючи на те, що Європейський Союз уже на-
ділений міжнародною правосуб’єктністю та взяв 
на себе зобов’язання приєднатися до конвенції з 
прав людини, залишається актуальним питання 
аналізу необхідних змін як до конвенції, так і до 
джерел права Євросоюзу, які б дозволили факти-
чно реалізувати це приєднання.  

Ступінь наукової розробки проблеми. За-
значена проблематика не могла не привернути 
увагу юридичної науки, особливо дослідників 
міжнародного та європейського права, серед 
яких: М. Ентін, С. Кашкін, В. Муравйов, О. Свя-
тун. Звичайно ж, найбільше наукових розробок у 
цьому напрямі проводиться науковцями держав-
учасниць Європейського Союзу, проте це питан-
ня не може не цікавити й вітчизняних дослідни-
ків європейського права, оскільки Україна є уча-
сником конвенції з прав людини та членом Ради 
Європи, в рамках якої й функціонує механізм 
захисту прав людини й основоположних свобод, 
що гарантуються конвенцією.  

Метою даної публікації є аналіз проекту 
договору про приєднання Європейського Союзу 
до Конвенції про захист прав людини й осново-
положних свобод. 

Виклад основного матеріалу. Європейські 
співтовариства, на базі яких заснований Євро-
пейський Союз, створювалися з метою розв’я-
зання певних секторальних економічних про-
блем. Питання захисту прав людини в чистому їх 
вигляді в рамках ЄС на початкових етапах його 
розбудови особливо не поставало, проте в установ-
чих договорах держави-учасниці закріпили, що 
Союз поважає основні права людини, які гаранту-
ються Європейською конвенцією про захист прав і 

основоположних свобод, підписаною в Римі 4 лис-
топада 1950 року. Крім того, повага прав людини – 
одна з ключових вимог для держави, яка претендує 
вступити до Євросоюзу.  

Важливо також згадати, що Суд ЄС неод-
норазово зазначав, що „основні права людини є 
складовою частиною загальних принципів права, 
повагу та дотримання яких він забезпечує”. Се-
ред основних прав людини, які визнавалися та 
захищалися Судом, фігурують: право на повагу 
людської гідності (справа Casagrande, 1974), 
принципи рівності (справа Klockner, 1962), неди-
скримінації (справа Defrenne/Sabena, 1976), пра-
во приватної власності та професійної свободи 
(справа Hauer, 1979), право на ефективний судо-
вий захист (справа Johnston, 1986), право на сво-
боду слова (справа ERT, 1976). У своєму судо-
вому рішенні від 29 жовтня 1975 року в справі 
Rutili Суд ЄС уперше зробив посилання на по-
ложення Європейської конвенції про захист прав 
і основоположних свобод людини. 

Питанням забезпечення та захисту прав 
людини на рівні Євросоюзу почали приділяти 
більше уваги наприкінці ХХ століття, що сприя-
ло прийняттю в 2000 році Хартії Європейського 
Союзу з основних прав. Хоча цей документ на-
був юридичної сили лише зі вступом у силу Лі-
сабонського договору в грудні 2009 року. Хартія 
містить широкий перелік особистих, політичних, 
економічних, а також соціальних прав. Цікаво, 
що обсяг прав, закріплених у цьому документі, 
ширший за каталог прав Європейської конвенції 
з прав людини (наприклад, ст.ст. 3, 5, 10, 13 Хар-
тії). С.Ю. Кашкін, підкреслюючи особливість 
цього „біллю про права” зазначає, що „цей доку-
мент уперше ставить за мету захист особи не від 
держави (або не тільки від держави) та її органів, 
а від наддержавної організації та її органів” [1, с. 
1123]. Відповідно до ст. 51 Хартії, її дія спрямо-
вана на органи й установи Євросоюзу, стосується 



Юридичні інструменти приєднання ЄС до Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 

60 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. 

його спільних рішень та їх реалізації в націона-
льних законодавствах. 

Захист прав людини в рамках ЄС став  од-
ним з ключових питань цієї організації з розбу-
довою простору свободи, безпеки та правосуддя 
на терені Союзу. Проте такий захист прав люди-
ни на рівні Євросоюзу зовсім не означає його 
конкуренцію з іншими механізмами захисту прав 
людини: як національними, так і міжнародними, 
а насамперед,  у рамках Ради Європи. С.Ю. Каш-
кін стверджує, що механізм захисту прав людини 
в ЄС „існує поряд з ними, не виключаючи, а ло-
гічно доповнюючи їх” [1, с. 1124].  

Беручи до уваги той факт, що держави-
учасниці Євросоюзу є також членами Ради Єв-
ропи, а головне – учасницями Конвенції про за-
хист прав людини й основоположних свобод, їх 
громадяни опинилися одночасно в кількох двох 
європейських системах захисту прав людини: в 
рамках  Євросоюзу та Ради Європи. З одного бо-
ку, це можна оцінювати тільки як позитив, оскі-
льки на європейському континенті створюються 
додаткові механізми захисту прав людини. Про-
те, з іншого боку, виникають побоювання з того 
приводу, що в такому випадку можливий „ризик 
формування подвійних стандартів у рамках єди-
ного європейського правового простору” та 
створюється „реальна загроза різного тлумачен-
ня цих прав і свобод” [2, с. 213].  Також, на нашу 
думку, теоретично можливо змоделювати ситуа-
ції, коли державам-учасницям доведеться манев-
рувати між зобов’язаннями, прийнятими на себе 
в рамках конвенції з прав людини, та обов’язка-
ми застосовувати право ЄС. Проте, з іншого боку, 
історичний досвід довів, що дві системи – право 
ЄС та право Ради Європи, незважаючи на їх різну 
природу, –  можуть ефективно співіснувати. Адже 
основні права, гарантовані конвенцією з прав лю-
дини та ті, що передбачені конституційними тра-
диціями, спільними для всіх держав-членів ЄС, 
становлять загальні принципи права Союзу (ст. 6 
Договору про Європейський Союз).  

У Меморандумі про взаєморозуміння Ради 
Європи та Європейського Союзу 2007 року [3] за-
значено, що партнерство між цими організаціями 
базується на принципі неподільності та універса-
льності прав людини, повазі стандартів, що закріп-
лені, перш за все, в Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод 1950 року.  

Незважаючи на те, що Євросоюз неоднора-
зово визнавав у своїх установчих документах 
права людини як одну з найважливіших ціннос-
тей та підтверджував на практиці дотримання 
конвенції з прав людини, з юридичного погляду 

– він не виступає стороною вищезгаданого доку-
мента і не підпадає під зовнішній судовий конт-
роль дотримання ним основних прав людини з 
боку Європейського суду з прав людини.  

Питання приєднання ЄС до вищезгаданої 
конвенції не є новим, але з формально юридич-
ного погляду до недавнього часу це не було мо-
жливим. Перш за все, це пояснюється тим, що до 
вступу в силу Лісабонського договору в 2009 ро-
ці Євросоюз не був наділений міжнародною пра-
восуб’єктністю. По-друге, розглядаючи можли-
вість приєднання ЄС до Європейської конвенції 
завжди порушувалося питання відсутності ком-
петенції Союзу в цій сфері. Проте, вже у ст.6 До-
говору про Європейський Союз (у Лісабонській 
редакції) зафіксовано, що Союз приєднається до 
цієї конвенції. Водночас передбачено, що таке 
приєднання не повинно вплинути на компетен-
цію Союзу, визначену установчими договорами. 
Унаслідок такого приєднання Союз візьме на 
себе юридичне зобов’язання дотримуватися Євро-
пейської конвенції, він підпадатиме під зовнішній 
контроль  з боку Європейського суду з прав люди-
ни, що забезпечить узгодженість захисту прав лю-
дини, який здійснюється судом ЄС і Європейським 
судом, а також, безперечно, позитивно вплине на 
імідж Європейського Союзу, який постійно наго-
лошує європейським державам-нечленам ЄС, з 
якими він підтримує двосторонні відносини, на 
необхідності дотримання  Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод. 

З огляду на те, що питання приєднуватися 
чи ні до Європейської конвенції було вирішене 
позитивно Лісабонським договором, воно поро-
дило ряд нових проблемних питань, вирішенням 
яких на сьогодні активно займаються і в Євро-
союзі, і в Раді Європі. Основним завданням обох 
сторін протягом останніх двох років було розро-
бити правовий механізм приєднання ЄС до кон-
венції з прав людини. Зрозуміло, що треба 
розв’язати ряд проблемних питань інституційно-
го, матеріального та процесуального характеру, 
серед яких: правило одного судді від кожного 
учасника Конвенції, що викликало чимало дис-
кусій. Як правило, обговорювалися два основні 
моменти: статус і повноваження судді-представ-
ника від ЄС, а також  процедура його обрання; 
можливість постійного представництва Союзу в 
Комітеті міністрів Ради Європи, до повноважень 
якого входить контроль за виконанням сторона-
ми судових рішень Європейського суду з прав 
людини; підсудність первинного права ЄС Євро-
пейському Суду з прав людини. Проблематика 
цього питання полягає в тому, що певне судове 
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рішення може потягнути за собою наслідки, 
пов’язані з переглядом та внесенням змін до 
джерел первинного права ЄС, а це досить склад-
на процедура, проте таке застереження йде в 
розріз з явною метою Союзу показати себе як 
активного захисника прав людини; приєднання 
до протоколів до конвенції з прав людини. Про-
блема полягає в тому, що не всі держави-
учасниці ЄС ратифікували протоколи до конвен-
ції, тому відповідно, якщо Союз до них приєдна-
ється, вони стануть обов’язковими й для держав, 
які їх ще не ратифікували, а це суперечить ст. 6 
Договору про Європейський Союз і протоколу 
№8 до нього, де говориться, що договір про при-
єднання не може впливати на розширення ком-
петенції ЄС; місце Суду ЄС в європейській сис-
темі захисту прав людини. Постають два про-
блемні питання: 1) щодо необхідності звернення 
до Суду ЄС перш ніж звернутися до Суду в 
Страсбурзі, як наслідок – дотримання правила 
„використання всіх засобів внутрішнього право-
вого захисту” (п. 1 ст. 35), що може породжувати 
іншу проблему – додаткове подовження строків 
вирішення справи; 2)  застосування п. 2 ст. 35 
Конвенції про захист прав людини й основопо-
ложних свобод, де передбачено, що Суд не при-
ймає скарги, якщо вона також була подана на 
розгляд до іншого  міжнародного органу розслі-
дування чи врегулювання; вироблення механізму 
співвідповідача, враховуючи специфіку правово-
го порядку Союзу, тобто надати можливість Союзу 
виступати на захисті однієї з держав-членів, проти 
якої порушена справа в Європейському суді, за 
умови, що справа стосуватиметься права ЄС, та, 
навпаки, надати можливість державам ставати на 
сторону ЄС;  внесення ряду змін до Європейської 
конвенції: 1) до ст. 59, відповідно до якої тільки 
держави-учасниці Ради Європи можуть підписати 
та ратифікувати конвенцію; 2) до ст. 46 стосовно 
Комітету міністрів, який контролює виконання су-
дових рішень; фінансові питання участі Євросоюзу 
в цьому механізмі захисту прав людини. 

Для розв’язання ряду проблемних питань 
було створена спеціальна робоча група експер-
тів, які запропонували свою версію юридичного 
інструменту приєднання Європейського Союзу 
до Конвенції про захист прав людини й осново-
положних свобод, у результаті був розроблений 
проект договору про приєднання, опублікований 
Керівним комітетом з прав людини Ради Європи 
14 жовтня 2011 року. У цьому документі ми зна-
ходимо такі вирішення вищезазначених проблем: 
ЄС приєднається до Конвенції, додаткового про-
токолу та протоколу №6, які ратифіковані всіма 

державами-учасницями Союзу. До ст. 59 Євро-
пейської конвенції внесуться зміни, які передба-
чатимуть можливість приєднання до неї ЄС; суд-
дя від Європейського Союзу матиме статус рів-
нозначний зі статусом інших суддів, він обира-
тиметься Парламентською Асамблеєю Ради Єв-
ропи за загальним правилом. Цікаво, в проекті 
договору про приєднання передбачена участь 
представників Європейського парламенту, з пра-
вом голосу в засіданні ПАРЄ, коли вона обира-
тиме суддів відповідно до ст. 22 конвенції; не-
зважаючи на те, що Євросоюз не є членом Ради 
Європи, проект договору про приєднання перед-
бачає випадки, за яких можлива участь ЄС у ро-
боті Комітету міністрів Ради Європи з правом 
голосу; до ст. 36 конвенції пропонуються зміни, 
які дозволять застосовувати механізм співвідпо-
відача. Єдиним недоліком цього механізму, на 
нашу думку, є свобода потенційного співвідпові-
дача вільно вирішувати чи приєднається він до 
справи, чи ні; у статті 5 Проекту договору перед-
бачається, що розгляд та вирішення справи в Су-
ді ЄС не варто трактувати як іншу міжнародну 
процедуру розслідування, вирішення чи врегу-
лювання спору в сенсі ст.ст. 35 та 55 Конвенції. 
Крім того проект договору про приєднання ніяк 
не зачіпає ексклюзивної автономії Суду ЄС тлу-
мачити положення права Європейського Союзу; 
проект договору про приєднання ЄС до конвенції 
ніяк не змінив головного правила прийняття ска-
рги Судом з прав людини – „вичерпання всіх 
внутрішніх механізму захисту прав”. Це означає, 
що якщо позивач безпосередньо оскаржуватиме 
акти, дії чи бездіяльність Євросоюзу, в особі йо-
го інститутів, органів, установ та їх посадових 
осіб, то йому спочатку доведеться звернутися до 
Трибуналу ЄС, у разі незадоволення скарги – 
подати апеляцію до Суду ЄС, а лише після цього в 
позивача виникне право звертатися до Європейсь-
кого суду з прав людини. Якщо ж позивач оскар-
жуватиме національні заходи, які втілюють в жит-
тя право ЄС, та які, на думку позивача, порушують 
його права, що гарантуються конвенцією з прав 
людини, то він використовуватиме, як і раніше, всі 
можливі національні механізми захисту своїх прав, 
а лише після цього звертатиметься до Європейсь-
кого Суду. Нове нововведення після приєднання 
ЄС до конвенції полягатиме в тому, що Суд з прав 
людини, у випадку, коли Союз виступатиме спів-
відповідачем, зможе направляти справи на попе-
редній розгляд Судом ЄС, як ще одного внутрі-
шнього механізму захисту прав. У зв’язку з цим, 
варто виділити одну важливу проблему – судо-
вий розгляд справи, за таких умов, який і так три-
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ває кілька років, стає ще довшим. З огляду на це, 
передбачається, що Суд ЄС запровадить нову при-
скорену процедуру розгляду справ у таких випад-
ках. Продовжуючи аналізувати цей випадок, варто 
звернути увагу на ще одну проблему: залишається 
на сьогодні певна невизначеність щодо наслідків, 
які матиме судове рішення Суду ЄС, в якому він 
визнає порушення прав людини з боку ЄС у рам-
ках процедури попереднього розгляду справи Су-
дом ЄС. За таких умов найімовірніше позивач не 
буде вважатися постраждалим унаслідок порушен-
ня Європейської конвенції прав людини. Проте 
залишається відкритим питання юридичної сили 
національного судового рішення, яке, незважаючи 
на позитивне рішення Суду ЄС, залишатиметься в 
силі. Така ситуація вимагає передбачити механізми 
врегулювання ситуації.  

Загалом проект договору про приєднання 
Європейського Союзу до Конвенції про захист 
прав людини й основоположних свобод високо 
оцінюється фахівцями, вважливим його здобут-
ком називають той факт, що приєднання до кон-
венції не вплине на автономію й особливий хара-
ктер права Євросоюзу [4], а також на особливу 
роль Суду ЄС у процесі здійснення правосуддя в 
рамках цього інтеграційного об’єднання. У своє-
му звіті Комітету міністрів Ради Європи Керів-
ний комітет з прав людини  зазначив, що біль-
шість делегацій від держав-учасниць Ради Євро-
пи підтримали проект юридичних інструментів 
приєднання Європейського Союзу до конвенції з 
прав людини, назвавши його „прийнятним і зба-
лансованим компромісом” [5]. Звичайно ж, роз-
робка юридичних інструментів приєднання ЄС 
до Європейської конвенції – це лише одна сто-
рона медалі. Як справедливо зауважила Євро-
пейська Комісія, значна робота має бути органі-
зована також у рамках Європейського Союзу що-
до внесення необхідних змін до права ЄС, які б 
підготували власну базу для ефективної участі Со-
юзу в цьому основному європейському механізмі 
захисту прав людини. Навіть якщо Комітет мініст-
рів Ради Європи прийме проект, необхідно буде ще 
пройти довготривалі процедури підписання, а го-
ловне – ратифікації Договору про приєднання як 

всіма державами-учасницями Ради Європи, так і 
самим власне Європейським Союзом.  

Висновки. На сьогодні, юридично не бу-
дучи учасником Європейської конвенції про за-
хист прав людини й основоположних свобод, 
Європейський Союз добровільно дотримується 
основних прав людини, що гарантовані цією 
конвенцією та відповідно діє принцип „презумп-
ції еквівалентного захисту”, встановлений Судом 
з прав людини в справі Bosphorus, який полягає в 
тому, що захист основних прав людини Європей-
ським Союзом визнається еквівалентним захисту, 
що передбачається Європейською конвенцією з 
прав людини. Підсумовуючи, зазначимо, що на 
сьогодні відсутні значні проблеми в розбіжності 
щодо захисту основних прав людини в рамках Со-
юзу та Ради Європи, а тому приєднання ЄС до кон-
венції належить розглядати як додатковий захід, 
що „узгодить захист прав людини в Європі”.   
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Summary 
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Юридические инструменты присоединения Европейского Союза к Конвенции  

о защите прав человека и основных свобод 
 

Аннотация 
Исследуются основные проблемы присоединения Евросоюза к Конвенции о защите прав чело-
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ДУАЛІЗМ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 
Досліджується співвідношення  публічно-правових і приватно-правових засад у регулюванні трудових 

відносин, робиться висновок, що трудове право поряд  із іншими галузями права  ввібрало в собі  елементи 
приватного й  публічного права, а тому воно займає проміжне становище в системі публічного та приватного 
права.  Акцентується увага на змішаній природі трудового права.  
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Постановка проблеми. Система поглядів 
на публічне та приватне право здавна викликала 
інтерес вчених. Постійні обговорення його ознак, 
критеріїв виокремлення  та місця у структурі 
права засвідчили актуальність і, водночас, над-
звичайну складність правильного вирішення да-
них питань. Адже  погляд на галуз, з точки зору 
публічного/приватного права, дозволяє побачити в 
групі відносин, що регулюються відповідною галу-
ззю, специфіку правового регулювання, що є влас-
тивими, як для публічного так і приватного  права, 
а також  зрозуміти,  наскільки застосований в да-
ний період спосіб правового регулювання відпові-
дає об’єктивному характеру відносин даного виду, 
меті правового регулювання відповідних відносин. 
В сучасному світі діють об’єктивні фактори, що 
обумовлюють нові підходи, нове значення  до пуб-
лічного та приватного права. Це й зумовило актуа-
льність даної теми дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної проблеми  було предметом 
пильної уваги з боку філософів і  правознавців з 
перших століть становлення західної  цивілізації. 
Свій вклад у вивчення такого аспекту співвідно-
шення приватного та публічного права, як їх 
розмежування, внесли Аристотель, Папініан, 
Ульпіан, Цицерон та ін.. В новий час це питання 
висвітлювалось в працях Ф. Гегеля, І. Канта, 
Г.Ф.Пухти, Н.М.Коркунова, С.М.Муромцева, А.І 
Покровського, Г.Ф.Шершеневича та ін.. Після 
жовтневої революції розмежуванню приватного 
та публічного права безпосередньо були присвя-
чені роботи, що стали класичними: М.М.Агар-
кова, Б.Б.Черепахіна, і опосередковано – 
С.С.Алєксєєва, С.Н.Братуся, О.С.Іоффе, Л.С.Яви-
ча та ін.. В сучасний період окремі методологічні 
проблеми безпосередньо  трудового права ( по-
няття трудового права, його система, предмет і 
метод правового регулювання) привертали увагу 

таких вчених як О.І.Процевського, Р.І.Конд-
ратьєва, Г.І.Гончарову, С.М.Прилипка, І.Г.Козуб, 
С.В.Венедиктова, В.І. Щербину,   В.В.Жернако-
ва, П.Д.Пилипенка, Н.М.Хуторян, Г.І.Чанишеву,  
О.М.Ярошенка та ін..   

 Метою статті є дослідження   співвідношен-
ня публічно-правових і приватно-правових  засад у 
регулюванні трудових правовідносин та виявлення 
змішаного характеру норм трудового права. 

Виклад основного матеріалу. Природа та 
призначення права зберегли свою відносну ста-
більність на різних етапах історичного розвитку. 
Разом з тим, кожний історичний шлях його розвит-
ку характеризується специфічними особливостями, 
що викликані самим відношенням  до нього як дер-
жави так і суспільства. Право завжди сприймалося 
і оцінювалося  людьми по – різному, звідси,- і різ-
ний характер використання правових засобів щодо  
вирішення поставлених завдань. 

 Право може виникати, існувати, реалізову-
ватися тільки у формі пізнання. Відсутність… 
пізнавальних процесів у праві автоматично веде 
до не правових рішень і гносеологічно зумовле-
ного безправ’я. Пізнання складає найглибиннішу  
характеристику [1, с. 9-10], вершину права. Одні-
єю з таких історичних вершин у розвитку права 
та пізнання є система римського права. Римське 
право дійсно стало методологічною і юридичною 
основою всіх без виключення правових систем 
[2, с. 365]. Тобто мова йде про пристосування та 
використання в нових історичних умовах його 
основних ідей, інститутів, певних підходів, пра-
вових доктрин. Вивчаючи витоки публічного та 
приватного права  Ю.А. Тихомиров  у своєму 
монографічному  дослідженні «Современное пу-
бличное право» звертає увагу на ряд методологі-
чних аспектів, посилаючись на відомий вислів 
Ульпіана: «Вивчення права розпадається на два 
положення: публічне і приватне (право). Публіч-
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не право, яке відноситься до становища Римської 
держави, приватне, яке відноситься на користь 
третіх осіб; існує корисне в суспільному відно-
шенні і корисне приватному відношенні» 
(Д.1.Ї.1.2.) - який тлумачать у якості класифікації 
норм римського права на норми права публічно-
го (jus publicum) і права приватного (jus 
privatum). Саме з нього, продовжує автор, тради-
ційно виводять теорію, у відповідністю з якою 
поділ норм права на публічне та приватне здійс-
нюється за критерієм норм інтересу, що захища-
ється – суспільного та приватного.  

Таке толкування спрощує дійсне станови-
ще речей. В цитованому Дигесті  мова йде про 
поділ не самого права (норм права), а його ви-
вчення [3, с. 22-23]. Звертає увагу на традиційну 
підміну ульпіанівського поділу вивчення права 
поділом самого права також Г.В. Мальцев [4, с. 
734]. Крім того, Д.В.Дождєв,  також наголошує 
про різні аспекти юридичних інститутів, виокре-
млених в залежності від тієї соціальної ролі, в 
якій виступали суб’єкти правовідносин, а зовсім 
не про поділ норм права [5, с. 1]. Отже, характер 
інтересу не розглядався Ульпіаном  в якості кри-
терію розмежування права на приватне та публі-
чне. Будь-яка норма права може бути використа-
на для реалізації інтересу як приватного так і  
публічного. Само ж право містить цілий набір 
засобів, які є різноманітними та специфічними 
стосовно до відображення як приватних так і для 
публічних інтересів. Дані засоби будуть давати 
позитивний результат тільки при їх системному 
застосуванні, поєднанні один з одним.  

Так, соціальне партнерство в трудовому 
праві є яскравим прикладом, де поєднуються пу-
блічні та приватні інтереси шляхом проведення  
переговорів з укладення соціально-партнерських 
угод на державному, галузевому та регіонально-
му рівні, колективних договорів на виробничому 
рівні, вироблення узгоджених позицій, прове-
дення примирних процедур тощо. 

Так російський вчений  Е.Б. Хохлов  за-
пропонував трактувати галузь трудового права   
як єдність державно-нормативного і договірного  
регулювання суспільних відносин, що виникають 
у сфері праці [6, с. 74]. Такий  підхід до галузі 
трудового права  як єдності державно-норматив-
ного і договірного регулювання суспільних від-
носин у сфері праці, на думку  О.В.Кузьменко, 
дозволяє виділити групи відносин, у регулюванні 
яких переважає той чи інший метод. Очевидно, 
продовжує автор,  що в умовах ринкової еконо-
міки договірний метод є характерним для взає-
мовідносин основних суб’єктів трудового права - 

працівника та роботодавця, а також для взаємо-
відносин роботодавця з колективом працівників і 
громадськими організаціями, що представляють 
їх інтереси. Державно-нормативне регулювання, 
крім встановлення правових рамок для договірних 
відносин вказаних вище суб’єктів, проявляється в 
функціонуванні у сфері праці різних державних 
органів, відносини яких з роботодавцями та грома-
дянами містять вкрай мало договірних елементів і 
направлені на забезпечення нормального функціо-
нування трудових відносин [7, с. 44-45].  

І як правильно зазначає І.Г.Козуб,  в трудо-
вому праві неможливо визначити всесильне па-
нування якогось одного методу.. це зумовлено 
самим соціальним призначенням трудового пра-
ва, та колом тих відносин, що входять до його 
предмета [8, с 60]. 

 Певні  зміни політичного та соціального 
характеру, що проходять останніми роками в 
Україні, зумовили розширення сфери договірно-
го регулювання настільки, що класичні  інстру-
менти приватного права,  яким є договір, прони-
кли навіть у сферу публічного права, що дає більш 
ефективніше вирішувати поставлені завдання у 
відносинах з управління. Тому прийшов час роз-
глядати управління не тільки як вплив, дію, але й 
як взаємодію. Дійсно, те, що в один історичний 
період  представляє сферу публічно-правового ре-
гулювання, в інший час може здатися перекинутим 
в сферу приватного права і, навпаки. 

У трудовому праві, на відміну від цивіль-
ного не розроблено загальне визначення догово-
ру. Всі різновидності договорів у даній галузі : 
трудовий договір, колективний, договори про 
встановлення та тривалості робочого часу, дого-
вір про повну матеріальну відповідальність є са-
мостійними інститутами трудового права та фо-
рмулюються по-різному. А отже, за своїм  зміс-
том-умовами праці, увібрали в себе як приватну 
так і публічну складову. Це, в свою чергу, дося-
гається шляхом правильного  поєднання  /спів-
відношення/ державного/централізованого/ та 
колективно-договірного/локального / та індиві-
дуально-договірного  способів правового регу-
лювання. Розглянемо це на прикладах. Так дер-
жава, регламентуючи норми тривалості робочого 
часу (ст. 50 КЗпП України), види робочого часу 
(ст. 51, 56 КЗпП України), режим робочого часу 
та інші питання, гарантує  працівнику в процесі 
праці захист від надмірного ненормованого ви-
користання його робочого часу зі сторони робо-
тодавця. Отже,  в механізмі правового регулю-
вання робочого часу значне місце займає держа-
ва. Вона на законодавчому рівні регламентує 
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можливі ефективні способи правового регулю-
вання робочого часу: колективно-договірний, 
індивідуально-договірний. Разом з тим, всі умо-
ви, що стосуються тривалості робочого часу, що 
закріплені в колективному або в трудовому до-
говорі, не повинні погіршувати становище пра-
цівника порівняно  з діючим трудовим законо-
давством. Отже, правове регулювання робочого 
часу здійснюється на державному,  колективно-
договірному та індивідуально-договірному рівні.  

Держава здійснює правове регулювання 
часу відпочинку (ст. 66-84 КЗпП України). Вона 
встановлює перелік видів часу відпочинку та 
встановлює умови,  за яких даний вид відпочин-
ку надається конкретному працівнику. Шляхом 
державного способу правового регулювання 
встановлюється певні заборони роботодавцям 
щодо залучення працівників до роботи в вихідні 
та святкові і неробочі дні, регламентується особ-
ливий,   винятковий  порядок застосування такої 
роботи. Держава гарантує кожному працівнику 
право на щорічну відпустку із збереженням на їх 
період місця роботи (посади) і заробітної плати 
(ст.64 КЗпП України). Законодавством передба-
чається також надання щорічних додаткових від-
пусток (ст.76 КЗпП України). На державному 
рівні встановлюється список  тих категорій пра-
цівників, які в силу закону мають право на дода-
ткові оплачувані відпустки та регламентується 
термін надання таких додаткових  відпусток  для 
певних категорій працівників: за роботу із шкід-
ливими і важкими умовами праці, за особливий 
характер праці. Додаткова відпустка встановлю-
ється для працівників з ненормованим робочим 
днем в якості компенсації за так звані перепра-
цювання  на протязі року. Конкретна тривалість 
такої відпустки встановлюється в колективному 
договорі. На сьогоднішній день багато питань, в 
тому числі й відпусток, вирішуються в галузевих 
угодах, колективних договорах та інших локаль-
них актах. Законодавство надає можливість, 
шляхом колективно-договірного регулювання 
приймати рішення про збільшення для працівни-
ків підприємств, установ, організацій  щорічних 
основних і додаткових відпусток, порівняно з 
трудовим законодавством, надавати інші пільги, 
пов’язані з наданням і використанням відпусток, 
правда, за рахунок коштів самого підприємства. 
Отже, стає очевидним той факт, що в умовах 
«процвітання» різних форм власності державне   
регулювання є необхідним. Спосіб же договірно-
го регулювання   необхідний не тільки для дета-
лізації положень трудового законодавства стосо-
вно до умов праці конкретного регіону,  галузі, 

підприємства, а й для самостійного встановлення 
певного  рівня трудових прав працівників, навіть 
тоді, коли дане питання не врегульовано на дер-
жавному рівні. Тобто мова йде про правильне 
поєднання державного/централізованого/ та ко-
лективно-договірного/локального/  способів пра-
вового регулювання. Однією із умов, трудового 
договору, що встановлюється як на державному 
так і договірному рівні є умова про заробітну 
плату. Дана умова випливає із оплатного харак-
теру трудового договору, при укладенні якого 
працівник і роботодавець домовляються який 
вид праці та кваліфікації повинен виконувати 
працівник і яку винагороду за дану працю пови-
нен виплатити роботодавець. Отже, в трудовому 
договорі закріплюється і міра праці працівника і 
міра винагороди. Механізм правового регулю-
вання праці суттєво притерпів суттєві зміни.       
В регулюванні питань оплати праці присутня вся 
сукупність способів правового регулювання: 
державний, колективно-договірний, індивідуаль-
но-договірний.  

На державному рівні встановлюються ос-
новні принципи правового регулювання заробіт-
ної плати, мінімальний розмір заробітної плати 
встановлення умов і розмірів заробітної плати 
керівників підприємств, заснованих на державній 
і комунальній власності, працівників підпри-
ємств, що фінансуються чи дотуються з бюдже-
ту, регулювання фондів оплати праці працівників 
підприємств-монополістів, встановлення різного 
роду державних норм і гарантій (ст8 Закону 
«Про оплату праці»). До числа державних гаран-
тій слід віднести  також заходи, що забезпечують 
підвищення рівня реального змісту заробітної 
плати: індексація заробітної плати  в зв’язку з 
зростанням споживчих цін на товари і послуги 
[9]. Державною гарантією є також обмеження 
розміру відрахувань із заробітної плати праців-
ника. КЗпП України закріплює перелік випадків, 
при настанні яких можуть бути проведені  утри-
мання із заробітної плати працівника (ст. 128 
КЗпП України). До числа державних  гарантій 
щодо оплати праці відносяться й обмеження 
оплати праці в натуральній формі. На договірно-
му рівні, в колективному договорі, встановлю-
ються умови, за яких може бути  часткова випла-
та заробітної плати натурою. При цьому, знову ж 
таки на державному рівні встановлюється норма, 
яка передбачає, що розмір вказаних виплат не 
може перевищувати 30% нарахованої за місяць, у 
тих галузях або за тими професіями, де така ви-
плата, еквівалентна за вартістю оплаті праці у 
грошовому виразі, є звичайною, або бажаною 
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для працівників [10]. Отже, не грошові форми 
виплати заробітної плати можуть бути введені 
тільки  в договірному порядку, а умови її випла-
ти передбачаються на державному рівні.  Як ба-
чимо  механізм  правового регулювання заробіт-
ної плати в сучасних умовах зазнав не тільки 
значні зміни, а й ввібрав в себе  яскраву систему 
способів правового регулювання: державного, 
колективно-договірного, індивідуально-договір-
ного. Крім того, тут яскраво спостерігається  
співвідношення /поєднання/ державного /центра-
лізованого/ регулювання та колективно-дого-
вірного/ локального/ та індивідуально-договір-
ного способів правового регулювання оплати 
праці. Дану обставину можна пояснити рядом 
факторів: державний і договірний способи пра-
вового регулювання умов праці, в тому числі 
умов заробітної плати, доповнюючи один одно-
го,  забезпечують ефективне регулювання суспі-
льних відносин, що виникають між роботодав-
цями та працівниками в сфері праці; умови еко-
номічного характеру обумовили посилення ролі 
договірного регулювання, оскільки колективно-
договірне регулювання оплати праці дозволяє 
більше враховувати взаємні інтереси роботодав-
ця і працівника, в узгоджувальному порядку ви-
значати та фіксувати в колективних договорах і 
угодах взаємовигідні умови праці, і, якщо що, 
своєчасно  реагувати на зміни, що відбуваються 
в оплаті праці: або в бік її зниження чи підви-
щення, шляхом внесення доповнень до положень 
колективного договору; договірне регулювання 
дозволяє в більшій мірі враховувати умови праці 
і виробництва, відповідати  сучасним умовам 
економічного розвитку, враховувати  багатомані-
тність організаційно-правових форм і форм влас-
ності роботодавців. В той же час воно не пови-
нно означати повної відмови від державного ре-
гулювання, так як це приведе до анулювання га-
рантій та поставить працівників у край невигідне 
становище. При визначенні співвідношення дер-
жавного та договірного регулювання важливо 
правильно знайти оптимальний механізм, вста-
новлення меж колективно-договірного регулю-
вання, з тією метою, щоб не допустити погір-
шення становища працівників порівняно з тру-
довим законодавством. Однією з основних умов, 
що безпосередньо регулюється нормами трудо-
вого права є охорона праці. Основні напрямки 
державної політики ф сфері охорони праці опи-
раються на норми Конституції. В ст. 43 Консти-
туції України закріплено право кожного грома-
дянина на працю, в умовах, що відповідають ви-
могам безпеки і гігієни. Реалізація даного кон-

ституційного положення здійснюється передусім 
шляхом встановлення правових норм, що відо-
бражають напрямки державної політики в сфері 
праці, що чітко визначають взаємні права та 
обов’язки суб’єктів трудового права відношення-
роботодавців та працівників у сфері охорони 
праці. Аналіз законодавства про охорону праці 
[11] дає підстави стверджувати, що основною 
тенденцією правового регулювання  відносин по 
охороні праці є встановлення норм з охорони 
праці головним чином в порядку державного но-
рмування. Тому переважаючими  остаються но-
рми імперативного характеру, що обумовлені 
метою і завданнями правового регулювання охо-
рони праці. Державне регулювання відносин що-
до охорони праці здійснюється з цілого комплек-
су напрямків, що дістали назву  основних напря-
мків державної політики в сфері охорони праці. 
Держава встановлює норми та здійснює наглядо-
ві та контрольні функції за дотриманням норма-
тивних вимог щодо охорони праці, регламентує 
систему державного управління охороною праці, 
регламентує спеціальними нормами трудового 
права особливу охорону праці жінок, молоді, не-
повнолітніх, осіб з пониженою працездатністю, 
попередження нещасних випадків на виробницт-
ві.  Переважання в інституті охорони праці імпе-
ративних норм обумовлено насамперед тією об-
ставиною, що держава виступає основним гаран-
том реалізації даних прав, підкреслює свою від-
повідальність за  життя  і здоров'я   працівників у 
процесі здійснення трудової функції. 

Отже, в трудовому праві важко  визначити 
точну пропорцію норм публічного та приватного 
права. Та разом з тим, до норм публічного права 
можна віднести: закріплення принципів правово-
го регулювання трудових відносин, виходячи  із 
загальновизнаних принципів і норм міжнародно-
го права та у відповідності з Конституцією Укра-
їни; співвідношення державного і договірного 
регулювання трудових відносин; встановлення 
ієрархії правових актів у даній сфері; в регламен-
тації норм, механізмів і процедур, яким сторони 
трудових відносин та інші суб’єкти трудового 
права зобов’язані дотримувати; визначення  до-
пустимого рівня мінімальних гарантій для пра-
цівників; визначення компетенції державних ор-
ганів у сфері трудових відносин; державний кон-
троль за дотриманням трудового законодавства; 
визначення підстав і видів відповідальності  за 
порушення трудового законодавства. Всі інші 
питання складають сферу приватного регулю-
вання. Очевидно, що вибір такого підходу зале-
жить від необхідності реалізації практичних за-
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вдань з урахуванням  конкретної соціально-
економічної та політичної ситуації, мети, за-
вдань, яку ставить перед собою як законодавець, 
так і суб’єкти локальної нормотворчості,  щодо 
виконання  мети  і завдань трудового права.  

Висновки. Таким чином, трудове право 
поряд  з іншими галузями права  ввібрало в собі  
елементи приватного й  публічного права, а тому 
воно займає проміжне становище в системі пуб-
лічного та приватного права. Дана обставина по-
яснюється як походженням самої галузі права 
так і сьогоднішнім становищем, тією роллю,  
якою трудове право  повинно відігравати в житті 
суспільства. Трудове право сформувалось як ор-
ганічне поєднання двох великих інститутів: тру-
дового договору та інституту охорони праці (фа-
бричного законодавства). Це дозволяє говорити 
про дуалізм трудового права, про змішану його 
природу, що поєднує в собі елементи   приватно-
го й публічного. Виділення в системі права двох 
різних сфер правового регулювання – публічного і 
приватного права дозволяє говорити про  специфі-
ку правового регулювання,  що є характерним для 
публічного та приватного права. Критерієм розме-
жування приватно-правових і публічно-правових 
норм у трудовому праві, на нашу думку,  слугує 
сам характер  норми, який закладений суб’єктами 
нормо і правотворчості на державному, галузево-
му, регіональному  та локальному  рівні.  
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Dualism of labour law 
Summary 

The article is devoted to correlation of public law and private law principles in regulation of labour relations. The 
conclusion is drawn, that a labour law next to other spheres of law,  have absorbed in itself  the elements of private and  
public law, and that is why it occupies intermediate position in the system of public and private law.  Attention is ac-
cented on the mixed nature of labour law.  

Key words: private law, public law, labour law, correlation, legal norm                
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Дуализм трудового права 

Аннотация 
Исследуются соотношение публично-правовых и частно-правовых начал в регулировании трудовых отноше-

ний, делается вывод, что трудовое право наряду с другими отраслями права вобрало в себе елементы частного и пу-
бличного права, а поэтому оно занимает промежуточное положение в системе публичного и частного права. Акцен-
тируется внимание на смешанной природе трудового права. 

Ключевые слова: частное право, публичное право, трудовое право, соотношение, норма права. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У НАУЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 
 

Розглядаються питання системного підходу в дослідженні об’єктів науки цивільного процесуального 
права з точки зору їх структурного аналізу та виділяються його загальні особливості. 

Ключові слова: система, системний підхід, метод, аналіз, елементи, структура. 
 

Постановка проблеми. Сучасна методо-
логія науки цивільного процесуального права 
знаходиться лише на етапі свого формування та 
розвитку. Цілеспрямований та свідомий характер 
науково-пізнавальної діяльності, спрямованої на 
досягнення будь-якого нового результату, удо-
сконалення та доповнення вже існуючого, су-
проводжується  використанням  накопиченого 
досвіду, знань і використанням методів науково-
го пізнання. Цивільне процесуальне право, як 
фундаментальна наука, повинна мати власні нау-
кові розробки стосовно методології, як в цілому, 
так і стосовно окремих методів дослідження. Пи-
тання методології в науці цивільного процесуа-
льного права ще чекають свого фундаментально-
го дослідження. Будь-які науково-теоретичні до-
слідження, які здійснюються на рівні дисертацій, 
монографій, підручників, публікацій повинні мі-
стити методологічні аспекти досліджуваної про-
блеми, містити перелік використаних методів 
(підходів) наукового пізнання, розкриття їх зміс-
ту та напрямків використання, отримані за їх до-
помогою результати. На жаль, навіть у підручни-
ках з цивільного процесу (цивільного процесуа-
льного права) питання про методи науки або ви-
кладають в загальній формі, або про них не зга-
дується взагалі. 

У сучасних наукових дослідженнях вико-
ристовується різні методи (підходи). Розширення 
і ускладнення предмета науки цивільного проце-
суального права зумовлює необхідність викорис-
тання цілої сукупності методів дослідження, се-
ред яких важливе місце посідає системний метод 
(або системний підхід). Для науки цивільного 
процесуального права він став популярним за-
вдяки його застосуванню при дослідженні майже 
всіх правових явищ і процесів. При цьому його 
роль зводиться лише до структурного (елемент-
ного) способу дослідження, що не дає можливос-
ті повністю розкрити сутність досліджуваного 
об’єкта. Системний підхід (або метод) має значні 
потенціальні можливості, які дозволяють роз-
крити багатофункціональні  властивості явищ, 
процесів, а також виявити їх залежність від стру-
ктури домінуючих в суспільстві цінностей.  

Особливий інтерес до системного підходу 
зумовлюється необхідністю формуванням нових 
підходів у розумінні сутності цивільного проце-
суального права, визначення структури  його 
предмета, ролі правосуддя в цивільних справах, 
системи сучасних завдань цивільного судочинст-
ва, структури процесуальних процедур тощо. Все 
це дає підстави вважати актуальним будь-які до-
слідження питань методів науки цивільного проце-
суального права і  системного підходу зокрема. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Наука цивільного процесуального права за 
останні десятиліття збагачується новими науко-
вими дослідженнями. Захищаються дисертації, 
публікуються підручники з цивільного процесу, 
монографії, статті де поряд із традиційними про-
блемами цивільного процесуального права, під-
німаються питання так званого методологічного 
напрямку, пов’язаних з дослідженням системи 
методів пізнання, особливості застосування 
окремих методів науки. У цьому напрямку роб-
ляться перші початкові спроби, свідченням яких 
є видання у 2010 році монографії російського 
процесуаліста Малешіна Д.Я. присвяченій пи-
танням методології цивільного процесуального 
права [9], у якій розглянуто загальні питання ме-
тодології, дано поняття методу, охарактеризова-
но конкретні методи  наукового дослідження. На 
Україні таких системних досліджень не прово-
дилося. Переважно в нашій науці використову-
ються досягнення  представників наук філософії 
права, соціології, теорії права, серед яких можна 
назвати таких вчених, як С.С. Алексєєва, 
М.І. Брагінского, В.В, Вітрянського, Д.О. Керімо-
ва, А.А. Козловського, М.І. Козюбру, В.В. Лазаре-
ва, М.М. Марченко, О.М. Новікова, Д.О. Новікова, 
П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, В.М.  Сирих, 
М.М. Тарасова та інших, які внесли вагомий вне-
сок в розвиток теорії методології юридичної науки. 

Серед процесуалістів можна назвати 
Н.І. Авдеенко, М.М. Зубовича, В.В. Комарова, 
Д.Я Малешіна, І.Р. Медвєдєва. І.В. Решетнікову, 
Т.В. Сахнову, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіну, Д.М. Че-
чот, О.В. Ціхотського та інших. В працях назва-
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них вчених розглянуто лише окремі питання ме-
тодології, розкрито зміст окремих методів. 

Загалом, можна констатувати, що методо-
логічні проблеми науки цивільного процесуаль-
ного права розроблені достатньо слабо. Це в 
свою чергу вимагає активізації наукових дослі-
джень питань поняття методології, систематиза-
ції методів дослідження, розкриття змісту окре-
мих методів науки. 

Метою статті – аналіз теоретичних основ 
системного підходу та його застосування в науці 
цивільного процесуального права. 

Виклад основного матеріалу. Системний 
підхід у дослідженні та вивченні правових явищ, 
процесів та інших питань, що становлять пред-
мет науки цивільного процесуального права  є 
однією з важливих методологічних основ дослі-
дження в результаті застосування якого форму-
ються нові теоретичні напрямки і досягаються 
достовірні наукові та прикладні результати. Ме-
тодологія науки достатньо давно використовує 
системний підхід без якого сама методологія іс-
нувати не може. Його застосування у процесі 
пізнавальної діяльності розширює межі такої ді-
яльності, оскільки будучи універсальним інстру-
ментом наукового пізнання дає можливість зорі-
єнтуватися на пошук тих механізмів які забезпе-
чують цілісність об’єкта, а також систематизува-
ти його внутрішні зв’язки. Такий підхід дозволяє 
вивчити систему з точки зору її структури, власти-
востей і функцій. Для цього використовуються такі 
категорії, як «система», «елемент», «структура», 
«функції», «принципи» тощо. Важливе місце в сис-
темному підході займає формування і постановка 
проблем. Від правильності постановки проблеми 
залежить процес узагальнення, абстрагування, ана-
лізу та ідеалізації, а це в свою чергу впливає на до-
тримання наукової достовірності, об’єктивності та 
повноти отриманих результатів. 

 Природа і сутність системного підходу є 
дискусійною темою [9, с.21]. У науковій літера-
турі по різному визначається і характеризується 
даний напрямок дослідження. Його називають 
«системною методологією»[11], «загальною тео-
рією систем» [2], «системний підхід» або «сис-
темний аналіз» [9], «системним методом» чи « 
методом системності» тощо. Не дивлячись на 
досить широке визнання і використання даного 
напрямку пізнавальної діяльності  в науковій 
сфері, він все ж таки залишається молодим у ме-
тодології вітчизняної науки. Системні дослі-
дження є досить різноманітними, а тому це пев-
ним чином утруднює їх уніфікацію і визначення 
меж дослідження. Це породжує різні підходи у 

трактуванні, як самого системного підходу, так і 
його змісту, визначення елементів та їх внутрі-
шніх зв’язків. Деякі науковці зайняли протилеж-
ну позицію, вважаючи, що системний підхід не 
може займати самостійне місце  методології [1, с. 
9,15], або є складовою частиною інших методів 
наукового пізнання, зокрема діалектичного [8, с. 
79]. На наш погляд, системний підхід, або систе-
мний метод, має широке визнання і застосування 
в науковій теорії, дозволяє вирішувати широке 
коло дослідницьких завдань і формувати відпо-
віді в процесі аналізу явищ правового характеру. 
Системний підхід містить потенціал для подаль-
шого суттєвого розвитку не лише власних поло-
жень, а й застосування їх до власне правових 
явищ і процесів. Як стверджує один з основопо-
ложників теорії систем Л. фон Берталанфі, теорія 
систем створює достатньо серйозну методологі-
чну основу для галузевих наук, здатну вирішува-
ти власні завдання [2,с. 66–78]. Правильне ви-
значення місця і ролі того чи іншого методу ме-
тодології науки дозволяє правильно його засто-
сувати і в максимальному режимі використову-
вати його пізнавальні можливості. Будь-яка нау-
кова теорія, концепція, об’єктивно не в змозі 
охопити повністю правове явище чи деякі його 
сторони внаслідок їх складності. Але наукове 
дослідження може здійснюватися стосовно 
окремих елементів системи, які відділяються з 
правової реальності. Це дає можливість логічно 
побудувати уявлення про систему в цілому, а 
також виявити її елементи та динаміку існування 
та розвитку. Слід зазначити, що системний під-
хід може застосовуватися до будь-якого об’єкту 
дослідження в тому числі і правового характеру. 
У залежності від мети, яку ставить дослідник, 
системне уявлення про об’єкт може змінюватися, 
уточнюватися, доповнюватися, оскільки на це 
впливає склад елементів системи, характер взає-
мозв’язків між ними. Прикладом цього слугують 
наявні в науці цивільного процесуального права 
погляди на поняття, зміст, структуру предмета 
цивільного процесуального права як галузі. Для 
його визначення та виділення особливостей ви-
користовують категорію «система», а саме збі-
льшеного для характеристики як сукупності 
норм цивільного процесуального права, системи 
цивільних процесуальних відгин, процесуальних 
дій. Саме системний підхід дає можливість ви-
явити такі властивості права як його цілісність, 
однорідність і єдність [6, с. 105].  

Сам термін «система» має грецьке похо-
дження і означає «складання», «поєднання», 
«утворення» - тобто сукупність визначних еле-
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ментів між якими існує закономірний зв'язок чи 
взаємодія [12, с. 626]. Категорія «система» має 
здебільшого філософський зміст і розглядається 
як проблема співвідношення частини і цілого. 
Сам системний підхід отримав досить значне 
поширення в другій половині 20 століття, ре-
зультатом чого стала поява великої кількості ви-
значень системи. Не вдаючись в детальний ана-
ліз існуючих визначень системи лише констату-
ємо, що система – це сукупність взаємозв’язаних 
елементів, які утворюють певну цілісність, що 
має власні властивості. Тобто, система це ком-
плекс взаємодіючих компонентів [2, с. 29], суку-
пність елементів, які знаходяться між собою у 
взаємозв’язках, утворюючи таким чином визна-
чену єдність. Тобто, система це нова якісна хара-
ктеристика утворюючих її елементів у порівнян-
ні з безсистемною характеристикою тих самих 
елементів. Частина системи яка виконує в ній 
визначену функцію з метою підтримання її фун-
кціонування є елементом системи. Відносини 
між елементами характеризують структуру сис-
теми. Універсальність категорій «система», 
«елемент», «структура», які в сукупності харак-
теризують системний підхід дають можливість їх 
використання для різних об’єктів пізнання, зок-
рема і до явищ правового характеру. Аналіз сис-
тем дає можливість з'ясувати з яких саме компо-
нентів утворюється система, що вивчається. Сис-
темний підхід не повинен зводитись лише до 
аналізу елементів системи. Межі його застосу-
вання призначені вирішувати більш широкі за-
вдання, а саме: 1) розгляд системи як певного 
цілісного утворення; 2) аналіз елемента ( або еле-
ментів) системи; 3) визначення характеру зв’яз-
ків, взаємодії, складових елементів системи 
(структурний аналіз); 4) просторово часові особ-
ливості існування системи (динаміка функціону-
вання системи та її елементів). 

У науці цивільного процесуального права 
переважно системний підхід використовується 
для структурного аналізу досліджуваної системи. 
Іноді процесуалісти називають такий метод сис-
темно-структурним, таким чином виділяючи на-
прямок наукового дослідження  який спрямовуєть-
ся не скільки на дослідження самої системи, а на її 
складові елементи та зв’язки. Структурний аналіз 
дає також відповіді на рівень складності цієї сис-
теми, який залежить від кількості елементів, кіль-
кості підсистем, характеру взаємодії та взаємо-
зв’язку  елементів  та координації підсистем. По-
винні враховуватися статичні та динамічні аспекти. 

Аналіз системи з огляду на її статичність 
дозволяє зясувати з яких структурних елементів 

вона утворюється, а взаємодія таких елементів 
характеризує певну якісну властивість цієї сис-
теми. Важливою властивістю системи є її елеме-
нтний склад. При ньому такий склад елементів 
повинен бути достатнім для існування системи. 
Системний підхід в дослідженні самої системи 
дає можливість виявити структурні елементи  і 
визначити такі їх властивості, які забезпечують 
цілісність системи в цілому, завдяки характеру 
взаємозв’язків та взаємодії елементів системи. 
Це досягається за допомогою структурного ана-
лізу системи.  

Динаміка системи характеризується її фу-
нкціонуванням. Аналіз системи повинен здійс-
нюватися з врахуванням мети її існування, зов-
нішніх функцій.  

У науці цивільного процесуального права 
в системному методі може  використовуватися 
один з цих підходів, а можуть поєднуватися два 
одночасно. Для дослідження явищ правового ха-
рактеру, які зазнавали соціальний вплив чи на-
впаки впливали на розвиток суспільства в певні 
історичні періоди, зазначені підходи повинні до-
повнюватися історичним аналізом. У цьому ви-
падку в дослідженні буде дано відповіді на пи-
тання про період виникнення даної системи, ета-
пи її історичного розвитку, зміни, сучасний стан, 
та які перспективи її подальшого розвитку. До-
слідження минулої та теперішньої системи до-
зволяє сформувати висновки стосовно її майбут-
нього розвитку. Хоча остання наукова діяльність 
повинна містити деяку долю ймовірності, оскі-
льки перспективність та науковість прогностич-
них висновків можна перевірити лише з часом. У 
цьому напрямку представниками цивільного 
процесуального права здійснюється в останні 
десятиліття дослідження розвитку системи циві-
льного процесуального законодавства і системи 
наукових знань щодо окремих їх періодів (ета-
пів) становлення та розвитку, як в цілому, так і 
окремих інститутів, положень наукових поглядів. 
На основі таких досліджень формуються власні 
пропозиції, висновки щодо подальшого рефор-
мування  цивільного процесуального законодав-
ства, удосконалення практики його застосування 
судами, узагальнюються накопичені наукові 
знання з подальшою їх систематизацією, пропо-
нуються власні наукові погляди. Такий систем-
ний аналіз дозволяє зорієнтувати  науковий по-
шук на всестороннє врахування зв’язків, відно-
син, взаємодії компонентів досліджуваного 
об’єкта, а також об’єкта з умовами існування та 
функціонування [5, с. 227]. Розглядаючи будь 
який принцип цивільного процесу важко розкри-
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ти його правову природу, охарактеризувати його 
зміст, виділити особливості без розгляду його в 
аспекті історичного розвитку в системі принци-
пів, розглянувши взаємозв’язок та взаємодію ко-
жного окремого принципу цивільного судочинс-
тва з іншими принципами. Так само наукове до-
слідження окремого взятого доказу в цивільному 
процесі може здійснюватися шляхом його спів-
відношення з іншими доказами в системі, для 
виявлення його особливостей, а також його фун-
кціонування в системі, підпорядкованій загаль-
ній меті та виконуваними функціями в процесі 
судочинства. Це дає можливість для системи 
проявити свої властивості, такі як організова-
ність та цілісність, що в свою чергу впливає при 
використанні системного підходу в науковому 
дослідженні  отримати обґрунтовані та  теорети-
чно доведені результати. 

Системний підхід, аналіз, метод дослі-
дження є категоріями гносеологічними, а отже є 
складовими в арсеналі теорії пізнання [5, с. 228]. 
Наявна неузгодженість у назві в даному напрям-
ку дослідження не дає можливості правильно 
зрозуміти його сутність, визначити місце в мето-
дології науки. В юридичній літературі найчасті-
ше вживається словосполучення «системний 
підхід» пояснюючи його сучасною багатоплано-
вістю та можливістю застосування у різних на-
прямках пізнання: загальнотеоретичному, спеці-
ально-науковому, науково-практичному. Хоча 
такий поділ, на наш погляд, є дещо умовний і він 
розкриває різні аспекти досліджуваного явища. 
Основу системного підходу становить аналіз, але 
з точки зору визначення організованості системи, 
її формування та розвитку. Аналіз лише дає мо-
жливість виділити основні правила та принципи 
структури системного підходу. Сам системний 
підхід включає досить великий категоріальний 
апарат, правила досліджень. Ефективність вико-
ристання системного підходу залежить від попе-
реднього дослідження об’єкту і наявних про ньо-
го конкретних знань, за допомогою яких можна 
визначити певну системну цілісність. Системний 
підхід в науці цивільного процесуального права 
може використовуватися в різних напрямках на-
укового дослідження: стосовно цивільного про-
цесуального права, як галузі права, окремих ін-
ститутів (цивільне процесуальне право в системі 
права; система цивільного процесуального зако-
нодавства; предмет цивільного процесуального 
права та його структурний аналіз; система прин-
ципів; система форм( джерел) цивільного проце-
суального права; система норм цивільного про-
цесуального права; система цивільних процесуа-

льних відносин тощо); стосовно науки цивільно-
го процесуального права (система науки; система 
знань; система понятійно-категоріального апара-
ту; система методів пізнання тощо); загально-
методологічні та філософські питання цивільно-
го процесуального права як галузі та науки. 

Системний підхід найбільш ефективно по-
винен використовуватися для характеристики 
цивільного процесуального права як галузі, вра-
ховуючи наявність різноманітних сучасних під-
ходів у визначенні його предмета, розкритті осо-
бливостей метода галузі, окреслення меж прин-
ципів тощо, а також  для подальшого реформу-
вання цивільного процесуального законодавства 
з точки зору його законодавчої техніки, її ускла-
днення, що ставить під сумнів його доступності 
у розумінні для населення, неоднозначного тлу-
мачення  і правозастосування в судовій практиці. 
У цьому напрямку важливу пізнавальну функцію 
повинна виконувати наука цивільного процесуа-
льного права, досягнення якої повинні ґрунтува-
тися на системі накопичених знань і таким чином 
формувати достатньо обґрунтовані пропозиції 
щодо подальшого удосконалення судочинства в 
цивільних справах. 

Системний підхід є важливим напрямком 
наукового пізнання. В його основу покладено 
уявлення про об’єкт як системне утворення. Сис-
тема – це сукупність взаємопов’язаних елемен-
тів, що утворюють цілісність, що має властивос-
ті, які поєднують особливості як елементів в ці-
лому, так і особливості, які характеризують сис-
тему в цілому. 

Частина системи – це елемент, що виконує 
в ній певну функцію з метою підтримання (за-
безпечення) її функціонування. Елементи систе-
ми наділяють систему такими властивостями як 
організованість, впорядкованість, органічна єд-
ність тощо. Взаємовідносини між елементами 
системи характеризують структуру системи. 

Системний підхід має свої власні межі за-
стосування. В залежності від поставленої мети 
він одночасно може використовуватись в поєд-
нанні з іншими методами наукового досліджен-
ня. Найбільш тісний зв'язок  проявляється з діа-
лектичним, історичним методами. 

Системний підхід можна визначити як на-
прямок наукового дослідження об’єкта, що під-
дається системному утворенню для визначення 
яким чином розташовані елементи для розкриття 
характеру їх зв’язків. Застосування системного 
підходу можливе стосовно лише тих об’єктів, які 
підлягають системній ідентифікації. 
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У науці цивільного процесуального права 
системний підхід має свої особливості викорис-
тання, зумовлених специфікою меж правового 
регулювання норм цивільного процесуального 
законодавства. 

 
Список літератури 

 
1. Ахлибинский Б.В., Ассеев В.А., Шоро-

хов  И. М. Принцип детерминизма в системных 
исследованиях. – Л.: Ленинградский универси-
тет, 1984. – 134 с. 

2.  Берталанфи Л. фон. Общая теория сис-
тем: критический обзор / l. von Bertalanffy, Gen-
eral System Theory – A  Critikal Review, «General 
System», vol. VII, 1962, p. 1-20. Перевод Н.С. 
Юлиной [Электронный ресурс]. – Режим досту-
пу: http: // evolbiol: ru / bertalanfi. htm 

3. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление 
и сущность системного подхода. – М.: Наука, 
1973. – 304 с. 

4. Богданов А.А. Тектология. Всеобщая 
организационная наука. В 2-х томах. Т.1. – М.: 
Экономика, 1989. – 304 с.  

5. Керимов Д.А. Методология права: 
Предмет, функции, проблемы философии права. 
– 4-е изд. – М.: Изд-во СГУ, 2008. – 521 с.  

6. Протасов В.Н. Основы общеправовой 
процессуальной теории. – М.: Юридическая ли-
тература, 1991. – 143 с. 

7. Сырых В.М. Метод правовой науки (ос-
новные элементы, структура). – М.: Юридичес-
кая литература, 1980. – 176 с. 

8. Каган М.С. Избранные труды. в 7 томах. 
– Том 1: «Проблемы методологии». – СПб.: Пет-
ролис, 2006. - 356 с.  

9. Малешин Д.Я. Методология гражданс-
кого процессуального права.- М.: Статут, 2010. – 
208 с. 

10. Мешкова О.Е. Теория систем в право-
вых явлениях // Весник Омского университета. – 
Вып. 2., 1997. – с. 86-89. 

11. Садовский В.Н. Системная концепция 
А.А. Богданова // Системные исследования: Ме-
тодологические проблемы. – Вып. 26. – Ежегод-
ник, 1998. – Ч. 1. – Москва., 1999. – с. 7-31.  

12. Філософський словник / За ред. академ. 
В.І. Шинкарука. Друге вид. – К., 1986. – 796с. 

                                                                   
Стаття надійшла до редколегії 30 серпня 2011 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С. Пацурківським.                                    

 
O.V. Getmantsev  
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Summary 
In the article the issues of the systematic way in the development of objects in the civil procedure sci-

ence are analyzed and the main characteristic features are defined. The system analyze in the science of civil 
procedural law.  
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Аннотация 

Рассматриваются вопросы системного подхода в исследовании объектов  науки гражданского 
процессуального права с точки зрения их структурного анализа и выделяются ее общие особенности. 
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СУДОВІ ВИТРАТИ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Інститут судових витрат безпосередньо впливає на можливість реалізації особою права на звернення до су-

ду та одержання судового захисту і може розглядатися як установлений законодавством обмеження доступнос-
ті правосуддя. Разом з тим, якщо розмір судових витрат є розумним, то наведений інститут виступає своєрід-
ним бар'єром, який втримує особу від необгрунтованого звернення до суду. 

 
Постановка проблеми. У період станов-

лення правової держави проблема інституту су-
дових витрат у цивільному судочинстві досить 
актуальна, оскільки питання  пов’язані з розвит-
ком цього інституту безпосередньо впливають на 
можливість реалізації особою права на звернення 
до суду та отримання судового захисту, а отже, і 
потреба в подальшому їх науковому осмисленні 
не тільки збереглася, але й значно посилилась.  

Інститут судових витрат, як і сам цивільний 
процес, є динамічним, мінливим явищем. Залежно 
від різних чинників – соціальних, економічних, 
політичних він постійно змінюється, адаптуючись 
до реалій сьогодення. Підтвердження цього факту 
– історія розвитку та становлення держави і права з 
існуючими на різних історичних етапах теоріями 
про форму судових витрат, концептуальними під-
ходами пізнання цього важливого процесуального 
інституту. І це закономірно, оскільки в умовах роз-
початої перебудови держави на нових сутнісних 
началах зростало усвідомлення важливості, значу-
щості вирішення питання про найбільш ефективні 
форми та види судових витрат. 

Ступінь наукової розробки проблеми.   
Цим питанням у науці цивільного процесу  завжди 
приділялась дуже велика увага, про що свідчать 
роботи таких вчених як: А.Т. Боннер, М.М. Боро-
дін, М.Х. Вафин, Р.Є. Гукасян, В.А. Кройтор, В.В. 
Комаров, В.К. Пучинський, та ін. Окремим аспек-
там цієї проблеми приділяли увагу і ряд дореволю-
ційних авторів: Д.І. Азаревич, Є.В. Васьковський, 
І.Є. Енгельман, К.І. Малишев. 

Наукові дослідження в цій сфері особливо 
потрібні тепер, коли сформовано законодавчу 
базу для вирішення головних проблем інституту 
судових витрат. Але практика її застосування 
висвітлила проблемні питання дієвості й ефекти-
вності окремих норм, що ускладнює розв’язання 
проблем, які розглядаються. 

Мета даної статті – дослідження основних 
термінів; аналіз того, як змінювалися погляди нау-
ковців різних історичних періодів на питання судо-
вих витрат; з’ясування факторів, що впливають на 
встановлення тих чи інших видів судових витрат; 

аналіз вітчизняного законодавства, що врегульовує 
відносини з приводу встановлення, розподілу чи 
звільнення від сплати судових витрат. 

Виклад основного матеріалу. Інститут 
судових витрат безпосередньо впливає на мож-
ливість реалізації особою права на звернення до 
суду та отримання судового захисту й може роз-
глядатися як установлене законодавством обме-
ження доступності правосуддя. Разом з тим, як-
що розмір судових витрат розумний, то наведе-
ний інститут виступає своєрідним «фільтром», 
який утримує від необґрунтованого звернення 
особи до суду. На підтвердження цього доцільно 
навести Рекомендації відносно шляхів полегшен-
ня доступу до правосуддя № R (81)7, прийняті Ко-
мітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 р., 
відповідно до яких прийняття справи до прова-
дження не повинно зумовлюватися сплатою сторо-
ною державі якої-небудь грошової суми, розміри 
якої нерозумні стосовно справи, яка розглядається. 
У тій мірі, в якій судові витрати є явною перешко-
дою для доступу до правосуддя, їх треба по мож-
ливості скоротити або анулювати [25, с.75]. 

У законотворчій практиці європейських кра-
їн спостерігається дві основні тенденції щодо ін-
ституту судових витрат: відповідно до першої час-
тина судових витрат сплачується авансом при зве-
рнені до суду, відповідно до другої – судові витра-
ти або взагалі не сплачуються, або сплачуються 
стороною, проти якої постановлене рішення, після 
закінчення розгляду справи. Як приклад, новий 
ЦПК Франції відмовився від необхідності сплати 
судових витрат при зверненні до суду.  

При вирішенні питання щодо сплати судо-
вого збору не можна залишити поза увагою ви-
моги ст. 6 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, згідно з якою кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку незале-
жним і безстороннім судом, установленим зако-
ном, який вирішить спір щодо його прав і 
обов’язків цивільного характеру [16, с.708] . 

З цього приводу прецедентними є рішення Єв-
ропейського суду з прав людини у справах «Осман 
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проти Сполученого королівства» від 28.10.1998 р. та 
«Креуз проти Польщі» від 19 червня 2001 р. 

У вказаних Рішеннях зазначено, що право 
на суд не є абсолютним. Воно може бути піддане 
обмеженням, дозволеним за змістом, тому що 
право на доступ до суду за самою своєю приро-
дою потребує регулювання з боку держави.  

Пункт 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини й основоположних свобод не містить 
положень стосовно того, чи буде виступати по-
рушенням права на справедливий судовий роз-
гляд необхідність сплати при зверненні до суду 
судових витрат. Європейський суд з прав людини 
виходить з того, що положення п.1 ст. 6 Конвенції 
про права людини й основоположних свобод не 
означає беззастережного права на безкоштовне 
провадження у цивільних справах. Вимога сплати 
зборів у зв’язку з поданням позовів сама по собі не 
може вважатися обмеженням права доступу до су-
ду. Однак Суд наголошує, що сума зборів, призна-
чена у світлі конкретних обставин, включаючи 
спроможність заявника її сплатити та стадію, на 
якій перебував розгляд справи на той момент, коли 
обмеження було накладено, є важливими чинни-
ками при визначенні того, скористалася ця особа 
своїм правом доступу до суду чи ні [4, с.113]. 

Природа судових витрат в науці цивільного 
процесуального права визначається по-різному. 
Так, ряд учених під судовими витратами розуміють 
витрати, що несуть особи, які беруть участь у роз-
гляді справи, у зв’язку з розглядом та вирішенням 
цивільної справи [21, с.140-141]. Інші вчені судо-
вими витратами називають витрати держави на 
здійснення правосуддя [38, с.14], що покладаються 
на сторони, треті особи з самостійними вимогами і 
заявників у справах окремого провадження з ме-
тою їх часткової компенсації [17, с.3], спонукання 
до добровільного виконання обов’язків і попере-
дження необґрунтованих звернень до суду.  

Решетнікова І.В. зазначає, що судові витра-
ти можна розглядати як грошову суму, що спла-
чується вказаними в законі особами у зв’язку з 
провадженням цивільної справи у суді [20, 
с.193]. Шокуєва Е.М. пропонує під судовими ви-
тратами у цивільному судочинстві розуміти ви-
трати, покладені на бюджет, а також на осіб, які 
беруть участь у справі, з  приводу і у зв’язку з 
розглядом і вирішенням цивільної справи в суді 
загальної юрисдикції і мировими суддями, з ме-
тою компенсації витрат на правосуддя і попере-
дження необґрунтованих звернень до суду. В на-
уці цивільного процесуального права виділяють 
такі функції інституту судових витрат: матеріа-
льне забезпечення цивільного судочинства шляхом 

часткового залучення фінансових коштів осіб, які 
беруть участь у справі; відшкодування витрат, 
пов’язаних з розглядом справи, учасникам проце-
су; вплив на процесуальну поведінку учасників 
процесу; стимулювання добровільного виконання 
процесуальних обов’язків; існування судових ви-
трат покликане дисциплінувати громадян, юриди-
чних осіб, запобігаючи тим появі необґрунтованих 
позовних вимог; запобігання неправомірній та не-
добросовісній процесуальній поведінці (зловжи-
вання процесом) і покарання за вказані дії. 

Отже, розрізняють компенсаційну, превен-
тивну та соціальну функції судових витрат.  

Тобто інститут судових витрат безпосеред-
ньо впливає на можливість реалізації особою 
права на звернення до суду й отримання судово-
го захисту й може розглядатися як встановлене 
законодавством обмеження доступності право-
суддя. Разом з тим, якщо розмір судових витрат 
розумний, то наведений інститут застерігає гро-
мадян від необґрунтованого звернення до суду. 

Стаття 82 ЦПК України передбачає мож-
ливість відстрочення та розстрочення судових 
витрат, зменшення їх розміру або звільнення від 
їх оплати. Так, суд, враховуючи майновий стан 
сторони, може своєю ухвалою відстрочити або 
розстрочити сплату судового збору та витрат на 
інформаційно-технічне забезпечення розгляду 
справи на визначений строк, але не більше як до 
ухвалення судового рішення у справі. З наведе-
них вище підстав суд може зменшити розмір на-
лежних до оплати судових витрат, пов’язаних з 
розглядом справи, або звільнити від їх оплати. 
Критерії, які суд повинен враховувати при вирі-
шенні зазначених питань, у  діючому законодав-
стві не встановлені. Це питання вирішується за 
внутрішнім переконанням суду [2, с.130]. 

Відстрочення сплати означає, що сплата 
переноситься на майбутнє. Розстрочення сплати 
передбачає поступову сплату частинами протя-
гом певного строку. Якщо позов, за яким оплата 
судового збору була відстрочена до вирішення 
справи судом, або вимога позивача задоволена 
частково, грошова сума може бути стягнена у 
доход держави з відповідача, не звільненого від 
її сплати пропорційно до тієї частини позову, 
щодо якої рішення ухвалено не на його користь. 

Розстрочення – це сплата судового збору та 
(або) витрат на інформаційно-технічне забезпе-
чення розгляду справи кількома частинами у 
строки, встановлені судом. 

Варто звернути увагу, що предметом від-
строчення і розстрочення може бути лише судовий 
збір і витрати на інформаційно-технічне забезпе-
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чення розгляду справи. Відстрочення та розстро-
чення сплати судового збору та витрат на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду справи на-
лежить до компетенції суду першої інстанції. 

Фактичною підставою для відстрочення 
або розстрочення є майновий стан сторони.        
У даній статті не йдеться про те, який саме май-
новий стан мається на увазі. Однак логічно, що 
питання про відстрочення або розстрочення ви-
трат постає у разі, коли майновий стан особи та-
кий, що утруднює виконання цього обов‘язку у 
повному обсязі в установлений законом строк. 
Іншими словами, суд має право постановити ух-
валу про відстрочення або розстрочення врахо-
вуючи незадовільний майновий (матеріальний) 
стан сторони. Дане положення не містить обме-
жень для  застосування залежно від того, хто є 
стороною у справі – фізична чи юридична особа. 
Тому відстрочення або розстрочення може бути 
надано і юридичній особі. 

На наш погляд, враховуючи дію принципу 
змагальності, суд не може вирішувати питання 
про відстрочення або розстрочення сплати судо-
вого збору або витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи з власної ініціати-
ви. Це питання може порушити перед судом пози-
вач або його представник шляхом подання відпові-
дного клопотання. Питання про відстрочення чи 
розстрочення витрат може порушити і відповідач у 
разі подання ним зустрічного позову. 

У клопотанні про відстрочення (розстрочення) 
сплати збору або витрат сторона повинна навести 
обставини, що свідчать про її скрутне матеріальне 
становище та подати суду відповідні докази. Такими 
доказами можуть бути документи про рівень доходу 
позивача; документи про заборгованість перед інши-
ми особами; документи про стягнення заборгованості 
з позивача в межах виконавчого провадження; доку-
менти про наявність утриманців тощо. 

Клопотання подається разом із позовною за-
явою або викладається в прохальній частині позов-
ної заяви. В іншому випадку у суду не буде підстав 
для відстрочення або розстрочення і він зо-
бов‘язаний буде залишити позовну заяву без руху. 

Дане положення передбачає можливість 
відстрочення (розстрочення) сплати судового 
збору та витрат на інформаційно-технічне забез-
печення на певний строк, визначений календар-
ною датою (наприклад, до 01 березня 2006 року) 
або до ухвалення судового рішення. Коли саме 
станеться ця подія, навіть суд точно не знає. То-
му й наслідки неоднакові. Так, якщо у встанов-
лений судом строк судові витрати не будуть 
оплачені, заява відповідно до п. 8 ч.1 ст. 207  

ЦПК залишається без розгляду. Натомість, коли 
оплата судових витрат була відстрочена або роз-
строчена до ухвалення цього рішення, витрати 
стягуються за судовим рішенням у справі. 

Також унаслідок незадовільного майнового 
стану сторони суд може зменшити розмір нале-
жних до оплати судових витрат, пов'язаних з 
розглядом справи, або звільнити від їх оплати. 
Ця норма стосується лише витрат, пов‘язаних з 
розглядом справи, до яких відповідно до ч.3 ст.79 
ЦПК належать: 1) витрати на інформаційно-техніч-
не забезпечення; 2) витрати на правову допомогу; 
3) витрати сторін та їх представників, що пов'язані 
з явкою до суду; 4) витрати, пов'язані із залученням 
свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням 
судових експертиз; 5) витрати, пов'язані з прове-
денням огляду доказів за місцем їх знаходження та 
вчиненням інших дій, необхідних для розгляду 
справи. До судового збору дана норма не застосо-
вується, тому звільнити від сплати судового збору 
або зменшити його розмір суд не зобов’язаний. 

Практичне застосування цієї норми поро-
джує питання про джерела компенсації цих ви-
трат. Адже зрозуміло, що ухвала суду про звіль-
нення від витрат на правову допомогу або на 
проведення судових експертиз сама по собі не є 
достатньою для того, що б допомога надавалася, 
а експертиза проводилася безкоштовно. 

Питання про надання відстрочки чи розстро-
чки у сплаті судового збору та витрат на інформа-
ційно-технічне забезпечення розгляду справи мо-
жуть вирішуватися лише судом першої інстанції 
при відкритті провадження у справі, оскільки зако-
нодавець обмежує максимальну тривалість надан-
ня розстрочки чи відстрочки моментом ухвалення 
рішення у справі, тобто моментом закінчення роз-
гляду справи у суді першої інстанції. Указані пи-
тання не можуть вирішуватися суддями доповіда-
чами апеляційного суду та суду касаційної інстан-
ції при вирішенні питань про прийняття апеляцій-
ної скарги до розгляду апеляційним судом та від-
криття касаційного провадження, на відміну від 
вирішення питань щодо зменшення розміру та зві-
льнення від сплати судових витрат.  

У разі порушення встановленого судом 
строку сплати судових витрат заява, відповідно 
до п.8 ч.1 ст. 207 ЦПК, залишається без розгляду, 
якщо був визначений інший строк сплати судо-
вих витрат, ніж до ухвалення рішення у справі, 
або ці витрати стягуються за судовим рішенням у 
справі, якщо їх сплату було відстрочено або роз-
строчено до його ухвалення [2, с.130]. 

Відповідно до ч.4 ст. 82 ЦПК, у разі подан-
ня позовної заяви  після подання заяви про за-
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безпечення доказів або позову розмір судового 
збору  зменшується на розмір судового збору, 
сплаченого за відповідну заяву про забезпечення 
доказів або позову. Однак ст.ст. 131, 134, 151, 
153 ЦПК, що передбачають можливість подання 
заяв про забезпечення доказів та позову, форму 
та зміст таких заяв, не передбачають, що до вка-
заних заяв, то до них повинні додаватися доку-
менти, що підтверджують сплату судового збору. 
Крім того, відповідно до Примітки до п.22 Ін-
струкції про порядок обчислення та сплати дер-
жавного мита, затвердженої наказом Головної 
державної інспекції України від 22.03.1993 р. № 
15, деякі заяви та скарги, що подаються до суду, 
не можуть бути віднесені до позовних заяв та 
апеляційних та касаційних скарг, у зв’язку з чим 
не підлягають оплаті державним митом. До них, 
зокрема, відносяться витрати на забезпечення по-
зову чи про зміну одного виду забезпечення іншим 
та інші. Тому до прийняття спеціалізованого зако-
ну, що буде визначати розмір судового збору, по-
рядок його сплати і звільнення від сплати (ч.2 ст. 
79 ЦПК), положення ч.4 ст. 82 ЦПК, на думку В.В. 
Комарова, не можуть застосовуватися. 

Витрати, понесені сторонами у справі, роз-
поділяються між ними за правилами, встановле-
ними статтями 88-89 ЦПК. 

Стороні, на користь якої постановлено рі-
шення, суд присуджує з другої сторони всі поне-
сені витрати у справі незалежно від того, що ця 
сторона була звільнена від їх оплати на користь 
держави. Якщо позов задоволено частково, ви-
трати присуджуються позивачеві пропорційно 
розміру задоволених судом позовних вимог, а 
відповідачеві — пропорційно до тієї частини по-
зовних вимог, в якій позивачеві відмовлено. Суд 
касаційної інстанції при зміні рішення або ухва-
ленні нового рішення відповідно змінює і розпо-
діл витрат між сторонами. 

Витрати, пов’язані з оплатою юридичної 
допомоги адвоката, який здійснював цивільне 
процесуальне представництво сторони, на ко-
ристь якої постановлено рішення, суд присуджує 
з другої сторони в розмірі до п’яти відсотків від 
задоволеної частини позовних вимог. У справах 
немайнового і непозовного характеру витрати, 
пов’язані з оплатою юридичної допомоги адво-
ката, визначаються судом залежно від складності 
справи і затраченого часу на її провадження.      
В аналогічному порядку відшкодовуються сто-
роні витрати, понесені на оплату юридичної до-
помоги, наданої особами, які мають право здійс-
нювати в судочинстві у справі цивільне процесу-
альне представництво. 

Витрати, понесені позивачем при відмові 
його від позову, відповідачем не відшкодовують-
ся. Але якщо позивач не підтримує своїх вимог 
унаслідок добровільного їх задоволення відпові-
дачем після пред’явлення позову, то суд за за-
явою позивача присуджує з відповідача всі поне-
сені ним у справі витрати. 

Порядок розподілу витрат у справі, в тому 
числі і на оплату адвоката, сторони можуть перед-
бачити в укладеній між ними мировій угоді. Якщо 
цього не було зроблено, то стягнення витрат про-
вадиться у порядку, передбаченому ст. 75 ЦПК. 

Витрати у справі, понесені стороною, від-
шкодовуються не тільки другою стороною, а також 
у передбачених ст. 79 ЦПК випадках за рахунок 
держави. Так, при відмові повністю або частково в 
позові органам прокуратури, а також органам дер-
жавного управління, іншим організаціям, устано-
вам, підприємствам і окремим громадянам, які зве-
рнулися з вимогою до суду на захист прав та охо-
ронюваних інтересів інших осіб (статті 118, 121 
ЦПК), відповідачеві відшкодовуються з коштів 
бюджету повністю або пропорційно тій частині 
позовних вимог, в якій позивачеві відмовлено. 

У разі відмови в позові позивачеві, звіль-
неному від сплати судових витрат, вони при-
ймаються на рахунок держави. Якщо обидві сто-
рони звільнені від сплати витрат, то понесені су-
дом витрати у зв’язку з розглядом справи від-
шкодовуються у рахунок держави. 

При відмові в позові до відповідача, який був 
притягнутий як другий відповідач у справі, поне-
сені ним витрати позивачем не відшкодовуються, а 
відшкодовуються у рахунок держави з коштів бю-
джету (ч. 3 ст. 105 ЦПК). 

Особі (позивачу), яка пред’явила позов до 
сторін у справі про визнання права на описане 
майно і про виключення цього майна з опису (ст. 
385 ЦПК), в разі задоволення судом позову, по-
несені нею витрати у справі відшкодовуються з 
коштів бюджету. 

Понесені судом витрати у випадках, перед-
бачених статтями 75 і 80 ЦПК, відшкодовуються 
державі. Витрати, понесені судом, стягуються з 
кожної сторони пропорційно до тієї частини по-
зову, щодо якої рішення постановлено проти неї, 
і зараховуються в доход держави. Коли сторона, 
на користь якої постановлено рішення, звільнена 
від сплати судових витрат, то останні стягуються 
з другої сторони у доход держави. 

Так, витрати, понесені судом у зв’язку з 
розглядом справи, і державне мито, від сплати 
яких позивач був звільнений, стягуються з відпо-
відача у доход держави пропорційно задоволеній 
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частині позовних вимог. Якщо відповідача звіль-
нено від судових витрат, то при відмові в позові, 
витрати, понесені судом у зв’язку з розглядом 
справи, стягуються з позивача у дохід держави. 

У випадках задоволення позову частково, 
коли відповідач звільнений від сплати витрат, 
понесені судом витрати у зв’язку з розглядом 
справи стягуються у дохід держави з позивача, 
не звільненого від сплати судових витрат, про-
порційно тій частині позовних вимог, у задово-
ленні яких відмовлено. 

Понесені судом витрати в разі відмови в позові 
позивачеві, звільненому від сплати витрат у справі, не 
відшкодовуються, а приймаються на рахунок держа-
ви. Якщо обидві сторони звільнені від сплати витрат, 
то понесені судом витрати у зв’язку з розглядом 
справи відносяться також за рахунок держави. 

У дохід держави стягуються витрати з від-
повідача (боржника), понесені органами внутрі-
шніх справ на його розшук, оголошений судом 
(ст. 97 ЦПК). 

Суд або суддя на заяву громадянина (сто-
рони, третьої особи з самостійними вимогами, 
заявника), який повинен відшкодувати державі 
витрати, пов’язані з розглядом справи і виконан-
ням судового рішення, виходячи з майнового 
стану, може звільнити його від сплати витрат у 
дохід держави (ч. 4 ст. 63 ЦПК). 

Висновок.  Інститут судових витрат безпо-
середньо впливає на можливість реалізації осо-
бою права на звернення до суду й отримання су-
дового захисту й може розглядатися як встанов-
лене законодавством обмеження доступності 
правосуддя. Разом з тим, якщо розмір судових 
витрат є розумним, то наведений інститут висту-
пає своєрідним бар’єром, що утримує особу від 
необґрунтованого звернення до суду. 
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Judicial charges in civil procedure 
Summary 

The institute of judicial charges directly influences on the possibility to realize person’s right to apply to the court 
and to receive judicial defense that can be considered as legally prescribed restriction access of justice. However, if the 
size of judicial charges is reasonable, presented institute acts as a barrier that restrains the person from unreasonable 
appeal to the court. 

Кондратьева Л.А,  Прокопюк А.Л. 
Судебные расходы в гражданском процессе 

Аннотация 
Институт судебных расходов непосредственно влияет на возможность реализации лицом права на обращение 

к суду и получению судебной защиты и может рассматриваться как установлено законодательством ограничения 
доступности правосудия. Вместе с тем, если размер судебных расходов является умным, то приведенный институт 
выступает своеобразным барьером, который удерживает лицо от необоснованного обращения к суду. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГО-ПРАВОВОГО  

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
 

Розглядаються перспективні напрямки розвитку еколого-правового регулювання питань землекористу-
вання. Зокрема, докладному аналізу піддаються природні екологічні системи, які ще не стали об'єктом правової 
охорони навколишнього середовища в екологічному законодавстві України. 

Ключові слова: Екологія, землекористування, екологічна система, земельний фонд, навколишнє середовище. 
 

Постановка проблеми. Розглядаються пе-
рспективні напрямки розвитку еколого-право-
вого регулювання землекористування. Екологіч-
ні вимоги до використання земель потрапили до 
поля правового регулювання досить давно. Про-
те вони мали розрізнений характер і торкалися 
лише окремих аспектів використання земель. 
Початком системного правового регулювання 
екологічних проблем землекористування, ма-
буть, усе ж таки належить вважати час виник-
нення самостійної галузі права – екологічного 
права. Поява нової галузі права стала наслідком 
раптового збільшення уваги до екологічних про-
блем та бурхливого розвитку законодавства. Біль-
шість дослідників вважає переломним моментом 
1970-ті роки, або так зване екологічне десятиліття 
[1, с. 93]. Проте і сьогодні з повним правом можна 
сказати, що еколого-правове регулювання земле-
користування перебуває на етапі становлення. Са-
ме тому, на нашу думку, виникає потреба окрес-
лення перспективних напрямків його розвитку.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Окремі напрямки розвитку еколого-правового 
регулювання землекористування прямо чи в кон-
тексті розв’язання інших проблем розглядались у 
працях українських та іноземних авторів – М.М. 
Брінчука, П.Ф. Кулинича, А.М. Мірошниченка, 
Н.Робінсона та інших. Проте розгляд основних 
перспективних напрямків розвитку еколого-
правового регулювання землекористування в 
Україні поки що не був здійснений.  

Мета статті – окреслення перспективних 
напрямків розвитку екологічної складової право-
вого регулювання земельних відносин.   

Виклад основного матеріалу. На нашу 
думку, логічно було б почати з такого напрямку, 
як екосистем ний підхід, адже саме він відобра-
жає особливості предмета екологічного права. На 
жаль, природні екологічні системи як об’єкт пра-
вової охорони не має належного правового регу-

лювання в екологічному законодавстві. Так, ст. 5 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища» серед об’єктів правової 
охорони навколишнього природного середовища 
не виділяє такого об’єкта, як природні екологічні 
системи. Більш прогресивним виявився російсь-
кий законодавець. Відповідно до ч. 2 ст. 4 Феде-
рального Закону «Об охране окружающей сре-
ды», в першу чергу охорона надається природ-
ним екологічним системам, природним ландша-
фтам та природним комплексам, що не піддалися 
антропогенному впливу. Російський правозна-
вець М.М. Бринчук наголошує на важливості 
екосистемного підходу в праві та його значенні в 
контексті досягнення сталого розвитку [2, с. 9-
10]. Автор звертає увагу на те, що одним із 
принципів охорони навколишнього середовища в 
російському законодавстві є принцип пріоритету 
збереження екологічних систем (ст. 3 ФЗ «Об 
охране окружающей среды»). На жаль, ст. 3 ЗУ 
«Про охорону навколишнього природного сере-
довища» не містить такого принципу.  

М.М. Бринчук вважає, що в російському 
законодавстві стосовно природних екосистем 
виражені дві важливі задачі: щодо охорони та 
збереженню тих, що не піддалися антропогенно-
му впливу, та щодо відновлення порушених еко-
систем. За критерій ступеня відновлення він 
пропонує вважати гарантування стабільності на-
вколишнього середовища [2, с. 12]. На нашу ду-
мку, якщо для Російської Федерації все ж таки 
більше значення має охорона  природних екосис-
тем, що не піддалися антропогенному впливу, 
оскільки в цій країні досі величезні території за-
йняті природними екосистемами [18, с. 7], то для 
України більше значення має відновлення пору-
шених екосистем, адже внаслідок негативних 
тенденцій у землекористуванні в Україні тільки 
близько 5 млн. га знаходиться у відносно приро-
дному стані ( болота, озера, річки, гори), решта ж 
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земель опинилася під впливом антропогенної 
діяльності (за даними Держкомзему України зе-
мельний фонд станом на 6 квітня 2009 року 
складає 60354,8 тис. га) [3, с. 190].  

Одним зі шляхів зменшення антропогенно-
го навантаження на земельні ресурси, а отже, 
одним із основних напрямків екологізації земле-
користування, є оптимізація співвідношення різ-
них категорій земель у структурі земельного фо-
нду країни. Велике значення має також оптимі-
зація співвідношення різних видів угідь у струк-
турі земель сільськогосподарського призначення. 
Аналіз літератури з цього питання [4, ст. 35] дає 
підстави зробити висновок про те, що механізм 
оптимізації може виглядати так: 1) затвердження 
нормативів оптимального співвідношення різних 
видів угідь у складі земель сільськогосподарсь-
кого призначення та різних категорій земель;     
2) установлення відповідності структури земель-
ного фонду, що склалася, оптимізованій. Визна-
чення площ земель, що повинні бути переведені 
до інших категорій (інших видів угідь) Визна-
чення земель, які мають бути переведені до ін-
ших категорій (інших видів угідь); 3) Зміна ці-
льового призначення (виду угідь) конкретних 
земельних ділянок. 

Розглянемо детальніше перший етап. Нор-
мативи співвідношення різних категорій земель 
та угідь (стосовно земель сільськогосподарсько-
го призначення) передбачені чинним законодав-
ством. Відповідно до п. а) ч. 2 ст. 165 Земельного 
Кодексу, у галузі охорони земель та відтворення 
родючості ґрунтів установлюються нормативи 
оптимального співвідношення земельних угідь. 
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про охо-
рону земель» нормативи оптимального співвід-
ношення земельних угідь встановлюються для 
запобігання надмірному антропогенному впливу 
на них, у тому числі надмірній розораності сіль-
ськогосподарських угідь. До нормативів оптима-
льного співвідношення земельних угідь нале-
жать: оптимальне співвідношення земель сільсь-
когосподарського, природно-заповідного та ін-
шого природоохоронного, оздоровчого, істори-
ко-культурного, рекреаційного призначення, а 
також земель лісового та водного фондів; опти-
мальне співвідношення ріллі та багаторічних на-
саджень, сіножатей, пасовищ, а також земель під 
полезахисними лісосмугами в агроландшафтах. 
Проте, на жаль, ці та інші нормативи у галузі 
охорони земель та відтворення родючості ґрунтів 
поки що лише задекларовано законодавцем, вони 
існують лише у вигляді неофіційних наукових 
напрацювань [5, с. 51].  

Нормування будучи важливим напрямком 
розвитку еколого-правового регулювання земле-
користування, визначається в літературі як дія-
льність із встановлення певних обов’язкових які-
сних та кількісних показників. У чинному зако-
нодавстві існує досить розвинута система норма-
тивних документів, що містять земельно-правові 
норми. Проте з невідомих причин таких норма-
тивів не має у сфері сільського господарства.     
У науковій літературі висловлюються пропозиції 
про встановлення мінімальних розмірів земель-
них ділянок сільськогосподарського призначення 
та мінімальних загальних розмірів сільськогос-
подарських землеволодінь (землекористувань), 
що необхідні як з економічних, так і з екологіч-
них міркувань  [6, с. 27]. Напевне, об’єктивних 
причин відсутності таких нормативів немає. 
Просто в їх основу мають бути покладені інші 
критерії, виходячи зі специфіки сільськогосподар-
ського виробництва. Якщо в будівельних чи сані-
тарних нормах цими критеріями слугують інжене-
рні чи санітарні вимоги, то в аграрних нормах та-
кими критеріями слугуватимуть, як іноді підкрес-
люється в літературі, особливості природних фак-
торів певної географічної зони та спеціалізація 
сільськогосподарського виробництва [6, с. 28]. 

У юридичній літературі зверталася увага на 
те, що історія земельно-правового регулювання 
сільськогосподарського землекористування знає 
такі нормативи, які, на жаль, не сприймає з неві-
домих причин сучасне законодавство. Напри-
клад, під час реформ Столипіна в Російській Ім-
перії були піддані нормуванню форма, склад і 
розташування ділянок, що виділялися при здійс-
ненні землеустрою. Установлювалося, що форми 
ділянок мають, за можливістю, наближатися до 
квадрата чи прямокутника, довжина якого не пе-
ревищує ширини більш як у 5 разів. Передбача-
лося, що при проектуванні меж ділянок бажано 
було уникати кутів, менших від 45 [7, с. 139]. 
Такий цікавий історичний досвід потребує дода-
ткового вивчення для визначення можливостей 
його застосування в сучасних реаліях.  

В інших країнах подібні нормативи широко 
застосовуються. У США такі нормативи затвер-
джуються в порядку сільськогосподарського зо-
нування. Наприклад, за законодавством графства 
Санта-Круз (штат Каліфорнія), всі сільськогос-
подарські угіддя в межах юрисдикції графства 
класифікуються відповідно до можливостей опти-
мального землекористування. Землі, що віднесені 
до класу «1A», належать до основних сільськогос-
подарських угідь, що не повинні подрібнюватись. 
До класу «2D» віднесені невеликі земельні ділянки, 
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що не дуже зручні для сільськогосподарського зе-
млеробства і тому їх можна використовувати під 
забудову. Для того, щоб перевести ділянку до ін-
шого класу, землекористувач повинен звернутися 
до корпорації фермерів [1, с. 403].  

Прогресивним явищем в екологічному за-
конодавстві України є запровадження  оцінки 
впливу на навколишнє середовище (ОВНС). 
Проте ця процедура поки що не має належного 
правового регулювання. Положення чинного за-
конодавства, що стосуються ОВНС, мають фра-
гментарний характер. Закон України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» 
має окремий розділ, присвячений екологічній 
експертизі. Натомість ОВНС більшою чи мен-
шою мірою присвячена лише  ст. 51 «Екологічні 
вимоги до розміщення, проектування, будівниц-
тва, реконструкції, введення в дію та експлуата-
ції підприємств, споруд та об’єктів». Про те, що 
ця стаття містить основні вимоги, які є в україн-
ському законодавстві, що стосуються ОВНС, на 
рівні закону, а не підзаконних актів, можна діз-
натися, лише якщо ретельно проаналізувати 
зміст Закону України  «Про охорону навколиш-
нього природного середовища».  

 Таке невиразне закріплення в законі про-
цедури ОВНС навряд чи сприяє застосуванню 
цього інституту на практиці. По суті правове ре-
гулювання ОВНС обмежується таким актом, як 
Державні будівельні норми А.2.2-1-2003 «Склад і 
зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівни-
цтві підприємств, будинків і споруд», затвердже-
ні Наказом Держбуду України від 15.12.2003 р. 
№214 та введені в дію з 01.04.2004 р. Варто від-
значити, що цей нормативний акт відзначається 
високою юридичною технікою і комплексно ре-
гулює відносини щодо оцінки впливу. Проте, по-
перше, правові засади такої важливої групи сус-
пільних відносин, які виникають при здійсненні 
процедури ОВНС, повинні регулюватися на рівні 
закону (як, наприклад, у США та інших розвину-
тих країнах), по-друге,такий вид нормативних 
актів, як державні будівельні норми, на жаль, як 
підкреслюється в юридичній літературі, є мало-
доступними для широкої громадськості [5, с. 53]. 

 На нашу думку, завдяки універсальності, 
процедура ОВНС може претендувати на роль 
головного, системоутворюючого елемента еко-
лого-правового регулювання землекористування, 
як це відбулося у США. ОВНС передбачає оцін-
ку впливу запланованої діяльності на навколиш-
нє середовище у найширшому розумінні (що пе-
редбачає вплив на стадії будівництва та експлуата-

ції певних об’єктів відповідно до проекту, довго-
строковий прогноз реалізації проекту, вплив на 
навколишнє природне середовище в цілому та на 
всі відомі на сьогодні його компоненти), а також на 
навколишнє соціальне середовище та навколишнє 
техногенне середовище. Тому ця правова процеду-
ра може бути застосована в усіх без винятку випа-
дках, щодо будь-яких проектів землеустрою.  

Нагальною потребою сьогодення, що безпо-
середньо пов’язана із землекористуванням, є збе-
реження біологічного різноманіття. Наукою дове-
дено, що біологічне різноманіття є найважливішою 
умовою, яка забезпечує стійкість екосистем будь-
якого рівня [8, с. 33]. Ігнорування цієї істини може 
призвести до непередбачуваних наслідків [9, с. 7].  
Саме тому проблемі збереження біологічного різно-
маніття присвячена ціла низка міжнародних угод. 
Вважаємо, що основи правового регулювання збере-
ження біорізноманіття, закладені в таких угодах, по-
винні бути деталізовані в законодавстві України.  

 Останнім часом відбувається певна зміна 
акцентів у правовому регулюванні збереження 
біологічного різноманіття. Якщо раніше право-
вий захист тих чи інших видів рослин чи тварин 
надавався лише шляхом регулювання безпосере-
днього впливу на них, то останнім часом можна 
прослідкувати тенденцію до використання ще 
одного підходу – захисту середовища його існу-
вання. На думку американського юриста-еколога 
Н. Робінсона, саме охорона середовища існуван-
ня все частіше заміняє заходи щодо правового 
регулювання спортивного полювання та рибаль-
ства, які часто здійснюються без урахування ста-
ну природного середовища існування [1, с. 329].  

 Такий підхід уже широко використовуєть-
ся у міжнародному праві. Наприклад,  у Конвен-
ції про охорону біологічного різноманіття від 
1992 року відзначається, що основна вимога що-
до збереження біологічного різноманіття –  збе-
реження in-situ екосистем і природних місць ме-
шкання, підтримка і відновлення життєздатних 
популяцій видів у їх природних умовах.  

Окрім положень Конвенції про охорону 
біологічного різноманіття та інших міжнародних 
конвенцій, учасником яких є Україна, в чинному 
законодавстві можна знайти й інші положення, 
що стосуються захисту середовищ існування. 
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про 
екологічну мережу України» включення терито-
рій та об’єктів до переліків територій та об’єктів 
екомережі здійснюється з урахуванням їх зна-
чення з точки зору екології, ботаніки, зоології та 
ландшафтознавства. У першу чергу до переліків 
включаються території та об’єкти, що мають за-
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гальнодержавне значення з погляду ландшафт-
ного та біорізноманіття. Відповідно до ч. 2 ст. 11 
Закону України «Про Червону книгу України», 
охорона об’єктів, занесених до Червоної книги 
України забезпечується, серед інших заходів, 
шляхом пріоритетного створення заповідників, 
інших територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, а також екологічної мережі 
на територіях, де перебувають (зростають) 
об’єкти Червоної книги України, та на шляхах 
міграції рідкісних і таких, що перебувають під 
загрозою зникнення, видів тваринного світу. 
Відповідно до ч. 4 ст. 11 цього Закону перебу-
вання (зростання) на певній території рідкісних і 
таких, що перебувають під загрозою зникнення, 
видів тваринного і рослинного світу, занесених 
до Червоної книги України, є підставою для ого-
лошення її об’єктом природно-заповідного фон-
ду України загальнодержавного значення.    

 Якщо мова йде про середовище існування, 
то в першу чергу це стосується землі як природ-
ного об’єкта. Тому можна зробити висновок, що 
розвиток законодавства про збереження біологі-
чного різноманіття матиме значний вплив на 
розвиток земельного права. Вимоги щодо необ-
хідності збереження біологічного різноманіття 
повинні знайти відображення у правовому регу-
люванні планування територій, наданні особли-
вого охоронного статусу певним територіям, 
встановленні обмежень у землекористуванні, 
покладенні певних обов’язків на власників земе-
льних ділянок та землекористувачів.  

Важливим аспектом земельного права, що 
має безпосередній вплив на еколого-правове регу-
лювання землекористування є принцип поділу зе-
мель на категорії. У земельно-правовій літературі 
поділ земель на категорії за цільовим призначен-
ням визнається одним із найважливіших положень 
земельного законодавства [10, с. 42; 11, с. 44]. На 
думку А.М. Мірошниченка поняття «цільове при-
значення земель» ключове у сучасному регулю-
ванні земельних відносин в України [12, с. 41]. Не-
зважаючи на це, в юридичній літературі неоднора-
зово зверталася увага на суттєві недоліки системи 
поділу земель на категорії, та навіть висловлюва-
лися думки про нежиттєздатність такої правової 
конструкції в сучасних умовах. [10, 11, 13].  

 А.М. Мірошниченко вважає, створити все-
охоплюючий поділ земель на категорії, що охо-
пив би будь-які можливі види цільового призна-
чення, дуже важко і недоцільно. Він перекона-
ний, що принцип встановлення цільового при-
значення земель несумісний з умовами ринкової 
економіки, із повноваженнями власника розпо-

ряджатися власною земельною ділянкою [10, с. 
46]. Натомість він пропонує такий підхід до ви-
значення правового режиму земель: 1) у законо-
давстві повинні фіксуватися основні обмеження і 
приписи щодо використання найбільш важливих 
і типових земель, що мають групуватися в кате-
горії земель. Варто відмовитися від установлення 
безпосередньо в законі цільвого призначення 
всіх земель; 2) більш детальні обмеження та 
приписи, що доповнюють законодавчі або ком-
пенсують їх відсутність, повинні міститися у 
планувальній документації (насамперед із зону-
вання); 3) конкретний режим земельної ділянки 
повинен визначатися у землевпорядній докумен-
тації щодо цієї конкретної ділянки  [10, с. 47]. На 
нашу думку, застосування такої правової конс-
трукції дозволить більш гнучко й ефективно ре-
гулювати земельні відносини. Схоже, саме такий 
підхід і було сприйнято законодавцем. Відповід-
но до Закону України від 5 листопада 2009 року 
№ 1702-6, ст. 20 Земельного Кодексу України 
доповнено частиною п’ятою, відповідно до якої 
види використання земельної ділянки в межах 
певної категорії земель (крім земель сільськогос-
подарського призначення та земель оборони) ви-
значаться її власником або користувачем само-
стійно в межах вимог, встановлених законом до 
використання земель цієї категорії,  з урахуван-
ням містобудівної документації та документації 
із землеустрою.  

Поділ усіх земель відповідно до їх цільово-
го призначення є продуктом радянської правової 
системи, що виник історично. В інших країнах 
застосовуються інші підходи. Наприклад, у США 
ніколи не застосовували суцільний поділ усіх 
земель країни на вичерпний перелік категорій. 
Традиційним для США інструментом стало зо-
нування. Проте за час свого існування воно зазнало 
істотних змін в першу чергу, з екологічних причин. 
При здійсненні зонування відмовилися від жорст-
кого планування та встановлення правового режи-
му на всій території адміністративної одиниці на 
користь більш гнучкого підходу, що полягає у то-
му, що правовий режим встановлюється стосовно 
кожної конкретної земельної ділянки. Це досяга-
ється за допомогою спеціальної юридичної техні-
ки, в основі якої – договірна форма відносин між 
землекористувачем і державними органами, що 
здійснюють правореалізацію [1, с. 144-145].  

Зміни, внесені до ст. 20 Земельного кодек-
су, на наше переконання, свідчать про поступо-
вий відхід від поділу всіх земель на категорії за 
цільовим призначенням. Тому різноманітні під-
ходи до правового регулювання землекористу-
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вання, які застосовуються в інших країнах, вини-
кнення яких зумовлене саме екологічними по-
требами, можуть бути адаптовані до сучасних 
українських реалій. 

Висновки. Розглянено основні напрямки 
розвитку еколого-правового регулювання земле-
користування. Деякі з них належать до звичних 
для земельного права України інститутів, інші ж 
ще не набули розвитку або й зовсім невідомі 
чинному земельному законодавству. Звичайно ж, 
стаття не претендує на висвітлення всіх можли-
вих напрямків, увагу приділено лише тим, які, на 
думку автора, мають найбільше значення. Вна-
слідок того, що еколого-правове регулювання 
земельних відносин перебуває на етапі станов-
лення, всі розглянені напрямки його розвитку 
потребують подальшого глибокого дослідження.     
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Summary 
Promising areas of ecological and legal regulation of land use are considered in the article. In particu-

lar, natural ecological systems that have not yet been the object of legal protection of the environment in the 
environmental legislation of Ukraine are analyzed in detail. 
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Перспективные направления эколого-правового регулирования землепользования 
Аннотация 

Рассматриваются перспективные направления эколого-правового регулирования вопросов зем-
лепользования. В частности, детальному анализу подвергаются природные экологические системы, 
которые еще не стали объектом правовой охраны окружающей среды в экологическом законодатель-
стве Украины.  



 

84 Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. 

УДК 342.92 
© 2011 р. В.П. Тарануха, В.М. Довгань 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 
 

 Досліджується проблема адміністративного судочинства в Україні шляхом аналізу законодавчих поло-
жень та доктринальних підходів з приводу даного питання, а також з’ясування змісту даної категорії та її спів-
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Постановка проблеми. Відповідно до ст. 
3 Конституції України, людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність та безпе-
ка є  найвищою соціальною цінністю. Дана нор-
ма визначила основну мету і спрямованість дія-
льності  держави, а саме: забезпечення прав і 
свобод та  захист особи. Реалізація зазначених 
завдань покладається на органи державної влади 
і місцевого самоврядування. З однієї сторони, 
саме ці органи зобов‘язані привести в дію механізм 
реалізації конституційних прав і свобод особи. З 
іншої -  постає проблема захисту громадян від сва-
вілля та зловживання владою з боку цих органів, їх 
посадових і службових осіб, що особливо актуаль-
но для нашої держави. Тому очевидний той факт, 
що найбільш ефективним і надійним механізмом 
захисту від порушень прав, свобод і законних інте-
ресів громадян зазначеними вище суб’єктами є ад-
міністративно-судовий захист. 

Відповідно до ст. 55 Конституцї України 
кожному гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів держа-
вної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 

Запровадження в Україні адміністративно-
го судочинства й утворення адміністративних 
судів має своєю метою забезпечити реалізацію 
даного права, що є важливою гарантією й одно-
часно й механізмом реалізації конституційного 
принципу відповіальності держави перед люди-
ною за свою діяльність, проголошеного ст. 3 
Конституції України.  

Досвід багатьох європейських країн свід-
чить, що адміністративні суди є доступним і 
ефективним інструментом захисту прав, свобод 
та інтересів людини від порушень з боку органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 

Вищенаведені положення свідчать про не-
обхідність проведення грунтовних і комплексних 
теоретичних досліджень з вивчення питання про 
те, що становить собою адміністративне судо-

чинство, які завдання ставить перед собою, та 
яку переслідує мету, як один із найбільш дієвих 
та ефективних механізмів захисту прав і закон-
них інтересів громадян. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    
У сучасній науці адміністративно-процесуально-
го права існує чимало дискусій з приводу 
з’ясуван-ня сутності інституту адміністративного 
судочинства. З огляду на це, можна дійти висно-
вку, що дане питання дискутується в Україні про-
тягом всього періоду її незалежності. На даному 
рівні проводилися відповідні тематичні наукові 
дослідження, здійснювалися певні кроки законода-
вчого й практичного характеру. Свої праці дослі-
дженню цієї проблеми присвятили Ю. П. Битяк,  А. 
Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, Р. А. Куйбіда,  І. 
В.Панова, В. Г. Перепелюк, А. В. Руденко  тощо. 
Прийняття нового Кодексу адміністративного су-
дочинства України ознаменувало новий етап у ви-
вченні даного питання. Проте, незважаючи на таке 
пожвавлення, ця проблема і досі залишається ма-
лодослідженою, а отже - і актуальною. 

Мета статті - з’ясування головних аспек-
тів  правової категорії  «адміністративне судо-
чинство». 

Виклад основного матеріалу. Орієнтація 
нашої країни на побудову правової, демократич-
ної держави та входження до Європейської Спі-
льноти передбачають наявність ефективного ме-
ханізму захисту прав та свобод людини, одним із 
елементів якого є дієва та відповідальна система 
судового захисту фізичних і юридичних осіб від 
порушень їх прав і законних інтересів з боку ор-
ганів державного управління у сфері публічно-
правових відносин. Відповідно до ст. 124 Кон-
ституції України, правосуддя в Україні здійсню-
ється виключно судами. Судочинство здійсню-
ється Конституційним Судом України та судами 
загальної юрисдикції. Закон України „Про судо-
устрій та статус суддів” дублює дане положення 
та доповнює його нормою – „судова система за-
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безпечує доступність правосуддя для кожної 
особи в порядку, встановленому Конституцією 
та законами України”[2, ст.3]. Створення систе-
ми адміністративних судів було визначено як 
напрямок і судово-правової, й адміністративно-
правової реформи, а також передбачалося поло-
женнями Конституції України. Відповідно до ст. 
55 Конституції України, права та свободи люди-
ни і громадянина захищаються судом. Кожному 
гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і 
службових осіб. Саме адміністративне судочинс-
тво є способом реалізації  конституційного права 
громадян на оскарження неправомірних дій та 
рішень органів державної влади. 

Відповідно до п.4 ч.1 ст.3 КАСУ, адмініс-
тративне судочинство – це діяльність адмініст-
ративних судів щодо розгляду і вирішення адмі-
ністративних справ у порядку, встановленому 
цим Кодексом. 

Авторський колектив «Кодексу адмініст-
ративного судочинства: Науково-практичний 
коментар» доповнює і конкретизує дане поняття, 
зазначаючи, що під «адміністративним судочин-
ством» варто розуміти процесуальну форму 
здійснення правосуддя (діяльність адміністрати-
вних судів), а також вид державної діяльності, 
пов’язаної з розглядом і вирішенням адміністра-
тивних справ [4, ст.3]. 

На думку Руденка А. В., адміністративне су-
дочинство становить собою регламентовану зако-
нодавством діяльність судів по розгляду, у встано-
вленому процесуальному порядку, в судових засі-
даннях справ, що їм підсудні,  законному, обґрун-
тованому, справедливому їх вирішенні [8, с.5]. 

Специфіка адміністративного процесу по-
лягає в ускладнені виведення поняття „адмініст-
ративне судочинство”. Завдяки існуванню в ра-
дянські часи влади, що не визнавала навіть мож-
ливість існування та функціонування інституту 
„людина проти держави” і на даний час має міс-
це підміна деяких понять та їх змісту. Так, під 
адміністративними судами  розуміли лише суди,  
що здійснюють діяльність по розгляду справ про  
накладення стягнень за скоєння адміністратив-
них правопорушень, тобто ототожнювалися по-
няття адміністративного судочинства та адмініс-
тративно-деліктного судочинства. При здійснен-
ні такого судочинства суд захищає саме державу 
від неправомірних дій людини, а не навпаки. Та-
кий суд у свідомості людини асоціюється лише з 
каральною інституцією [5, с.160]. 

Зміст будь-якого поняття не можна розгля-
дати у відриві від місця, яке займає поняття в 
науці. Тому доцільно розпочати визначення зміс-
ту поняття „адміністративне судочинство” з того 
місця, що відведене йому в науці адміністратив-
но-процесуального права. З цього приводу серед 
науковців продовжуються дискусії. Зокрема, па-
нує думка, що адміністративне судочинство має 
бути не складовою частиною адміністративно-
процесуального права, а цілком самостійною га-
луззю права судово-процесуальної спрямованості 
(поряд з цивільним, кримінальним, господарсь-
ким), оскільки у галузі адміністративного судочин-
ства спільним з предметом регулювання адмініст-
ративно-процесуального права можна вважати ли-
ше сам термін „адміністративне”[8, с.13]. 

Усупереч такій думці, Ю.О. Тихомиров 
вважає адміністративне судочинство лише час-
тиною адміністративного процесу. Отже, в пер-
шому випадку адміністративне судочинство роз-
глядається як самостійна галузь права, а в друго-
му - як частина адміністративно-процесуального 
права [7, с.11]. 

Проблема місця адміністративного судо-
чинства в адміністративно-правовій науці тісно 
пов’язана з проблемою розмежування змісту ад-
міністративного судочинства та суміжних з ним 
понять, до яких належать: «адміністративна юс-
тиція», «адміністративний процес» і «адміністра-
тивна юрисдикція». Деякі автори поєднують усі 
ці поняття, висловлюючи думку, що вони є то-
тожні, а інші – їх розрізняють [8, с.13]. 

Для відокремлення даних понять необхід-
но, перш за все, проаналізувати, що вкладається 
в їх зміст. Юридичний словник визначає адміні-
стративну юстицію як систему спеціалізованих 
органів по контролю за дотриманням законності 
в сфері державного управління, а також, у більш 
вузькому змісті, - як особливий процесуальний 
порядок вирішення адміністративно-правових 
спорів між громадянином або організацією, з од-
нієї сторони, й органом державного управління - 
з іншої [10, с.47]. 

Питання співвідношення адміністративно-
го судочинства та адміністративної юстиції роз-
глядає І.В. Панова. Вона вважає, що адміністра-
тивне судочинство є видом судочинства, діяльні-
стю суду, що регламентується в порядку, встано-
вленому нормами адміністративно-процесуаль-
ного права, воно не є часткою адміністративно-
процесуальної діяльності, що охоплює власну 
діяльність виконавчих органів публічної влади, 
за виключенням діяльності, що регламентується 
іншими галузями права (законотворча, криміна-
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льно-виконавча). Розбіжними називає І.В. Пано-
ва поняття „адміністративна юстиція” та „адміні-
стративне судочинство”. Адміністративна юсти-
ція – розгляд судами скарг громадян на акти по-
садових осіб та органів виконавчої влади, тобто 
правосуддя в адміністративних справах. Адміні-
стративне судочинство відрізняється від адмініс-
тративної юстиції за своєю процедурою, що по-
винна бути адміністративною й мати свою специ-
фічність у зв’язку з цим. Суди в порядку, встанов-
леному нормами адміністративно-процесуального 
права, є органами, що притягають до відповідаль-
ності, а не захищають. Тобто, на думку І.В. Пано-
вої, адміністративне судочинство – це лише судо-
ве провадження у справах про притягнення до ад-
міністративної відповідальності [8, с.15]. 

Крім того, співвідношення адміністратив-
ного судочинства й адміністративної юстиції 
можна визначити як співвідношення процесуа-
льного та матеріального поняття. Тобто адмініс-
тративне судочинство являє собою процесуальне 
вираження адміністративної юстиції [5, с.162].  

Поряд з проблемою співвідношення вище-
зазначених понять існує проблема визначення 
змісту  адміністративного процесу та адміністра-
тивного судочинства. Ці  поняття також не тото-
жні, оскільки адміністративне судочинство – це 
форма здійснення правосуддя, метою якого є ви-
рішення судами спорів між громадянами та ор-
ганами управління або між самими органами.    
А процес - це вже сама діяльність суду, процеду-
ра судочинства. Однак для забезпечення єдності 
форми та змісту не можна протиставляти „адмі-
ністративне судочинство” „адміністративному 
процесу” [8, с.16]. 

Для визначення змісту „адміністративного 
судочинства” необхідно також провести чітке 
розмежування з категорією „адміністративна 
юрисдикція”. 

Термін „юрисдикція” використовується в 
трьох значеннях: по-перше, як судочинство і 
правосуддя; по-друге, - підвідомчість, підсуд-
ність; по-третє, як повноваження вирішувати 
справи і застосовувати повноваження [10, с.67].  

Сьогодні термін „юрисдикція” вживається 
для визначення всієї сукупності правомочностей 
відповідних державних органів вирішувати пра-
вові спори і справи про правопорушення. Адмі-
ністративна юрисдикція є специфічним різнови-
дом правоохоронної діяльності, складовою дія-
льності органів виконавчої влади, це розгляд 
справ без звернення до суду. 

Адміністративне судочинство має свою 
предметну сферу, й тут уживається термін 

„юрисдикція”, але вже в значенні підсудності 
окремих категорій справ. Підсудність установ-
люється процесуальним законодавством з ураху-
ванням сукупності юридичних ознак судової 
справи. Через правила про підсудність забезпе-
чується передбачене ст. 7 Загальної декларації 
прав людини право на розгляд і вирішення її 
справи компетентним судом. 

Автори в різному обсязі визначають юрис-
дикцію адміністративних судів. Так, В.М. Лебе-
дєв відносить до юрисдикції адміністратив-них 
судів розгляд скарг громадян на діяльність поса-
дових осіб органів управління та місцевого само-
врядування, а також справи, пов’язані з оскар-
женням нормативних актів і про порушення ви-
борчих прав громадян. Ширше визначає юрис-
дикцію Тихомиров Ю.А., виділяючи ще й справи 
по спорах про законність притягнення до адміні-
стративної відповідальності, всі справи, що ма-
ють публічно-правовий характер, тема-тичні 
спори, що випливають з податкового, митного, 
бюджетного та іншого спеціалізованого законо-
давства  [5, с.167]. 

За такого підходу до адміністративного су-
дочинства особливе місце займає вирішення 
справ про адміністративні правопорушення, які 
розглядаються судом,  оскільки така діяльність 
суду є судочинством. 

Ідея про необхідність розподілу судочинс-
тва з адміністративних справ на окремі форми 
висловлювалась Д. Н. Бахрахом і А.Т. Боннером. 
У теоретичному плані виділення двох форм ад-
міністративного судочинства та їх відповідних 
предметів – адміністративного спору та адмініст-
ративного правопорушення – породжує питання 
про необхідність використання якоїсь більш за-
гальної категорії для визначення предмету адмі-
ністративного судочинства в цілому. В якості 
такої категорії може виступати адміністративно-
правовий конфлікт.  

Деякі сучасні українські науковці виділя-
ють дві самостійні складові адміністративного 
судочинства: справи, пов’язані з правовідноси-
нами у сфері державного управління та місцево-
го самоврядування (справи адміністративної 
юрисдикції), а також справи про адміністративні 
правопорушення. З таким висновком не можна по-
годитись, оскільки такі складові крім загального 
слова „адміністративний” не мають спільних за-
вдань, процесуального законодавства, мають абсо-
лютно різне змістовне наповнення [8, с.19]. 

У науковій літературі зазначається, що  
ідея розподілу адміністративного судочинства на 
форми має важливе значення з появою адмініст-
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ративного судочинства по справам, що виника-
ють з адміністративно-правових спорів. Раніше 
ця проблема не стояла так гостро, оскільки під 
адміністративним судочинством розуміли лише 
діяльність суду по розгляду та вирішенню справ 
про адміністративні правопорушення. Це була 
єдина категорія справ, що розглядалась у поряд-
ку адміністративного судочинства. Із запрова-
дженням адміністративних судів доцільне визна-
чення судової діяльності по розгляду справ про 
адміністративні правопорушення як адміністра-
тивно-деліктне судочинство, а розгляд справ, що 
виникають з адміністративно-правових спорів – 
як адміністративне судочинство [8, с.19]. 

 Мета адміністративного судочинства   – 
уявна модель бажаного результату, те, до чого пра-
гнуть суб’єкти процесу. Метою адміністративного 
судочинства є  захист прав і законних інтересів фі-
зичних та юридичних осіб, держави, забезпечення 
законності та справедливості при здійсненні право-
суддя. Мета розкривається через завдання.    

Завданням адміністративного судочинст-
ва є захист прав, свобод та інтересів фізичних 
осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-владних відносин від порушень із боку 
органів державної влади, органів місцевого са-
моврядування, їх посадових і службових осіб, 
інших суб’єктів при здійсненні ними владних 
управлінських функцій на основі законодавства, 
в тому числі на виконання делегованих повнова-
жень [3, ст.2]. 

Аналіз цієї норми дозволяє вважати, що на 
адміністративне судочинство покладено: ви-
знання відповідно до законодавства прав, свобод 
і законних інтересів фізичних чи юридичних 
осіб; встановлення відповідно до законодавства 
кола обов’язків та їх меж учасників (сторін) ад-
міністративного процесу; поновлення порушено-
го права, свобод і законних інтересів фізичних чи 
юридичних осіб; визнання на підставі чинного 
законодавства рішень, дій чи бездіяльності орга-
нів владних повноважень, їх посадових осіб та-
кими, що порушують законні права, свободи та 
інтереси фізичних і юридичних осіб. 

Безпосереднім завданням адміністративно-
го судочинства є вирішення адміністративно-
правових спорів, що виникають у зв’язку із захи-
стом прав та інтересів фізичних і юридичних 
осіб у сфері публічно-правових відносин від по-
рушень із боку органів владних повноважень. 
Водночас існують певні складнощі захисту у 
сфері таких відносин: по-перше, публічні відно-
сини виникають всупереч бажанню іншої сторо-
ни, в деяких випадках пов’язані з підпорядкова-

ністю або підлеглістю осіб у цих відносинах, і як 
наслідок, особі, що потребує захисту, протисто-
їть потужний управлінський апарат; по-друге, 
об’єктивно на виконання законів суб’єкти влад-
них повноважень жорстко зв’язані правовими 
рамками, тому, не виключено, що вони можуть 
вчиняти дії, приймати нормативні акти, які супе-
речать правам та інтересам особи, обгрунтовую-
чи це державними інтересами [5, с.169]. 

У цьому зв’язку в сторін заздалегідь скла-
даються  нерівні можливості як у визначенні по-
ведінки, так і в захисті власних прав та інтересів. 
Усунути ці нерівності покликане адміністратив-
не судочинство з його особливими критеріями 
оцінювання рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта 
владних повноважень, спеціальними заходами 
забезпечення адміністративного позову, особли-
вими повноваженнями адміністративного суду 
тощо [6, с.11].  

До адміністративних судів можуть бути 
оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність 
суб'єктів владних повноважень, крім випадків, 
коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності 
Конституцією чи законами України встановлено 
інший порядок судового провадження [3, ст.2]. 
Дане положення потрібно розглядати у двох ас-
пектах. По-перше, мова йде про вирішення пи-
тання щодо принципу встановлення кола публіч-
но-правових спорів, підвідомчих адміністратив-
ному суду. І по-друге, питання стосується розпо-
ділу компетенції між адміністративними та ін-
шими судами судової системи. 

Щодо першого аспекту у науці адміні-
стративно-процесуального права сформувалия 
дві думки відносно визначення кола правових 
спорів у сфері публічного управління, які під-
відомчі органам адміністративної юстиції. Від-
повідно до першої, обов'язковим є встановлення 
переліку кола спорів, які можуть бути розглянуті 
у адміністративних судах. Прихильники другого 
погляду виступають за введення загальної нор-
ми, що встановлює можливість оскаржити до 
суду будь-який правовий акт, дію чи бездіяль-
ність суб'єкта публічного управління, що пору-
шує права громадян або організацій, за винятком 
тих, у відношенні яких це прямо заборонено за-
коном [4, ст.2]. 

У справах щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності суб'єктів владних повноважень ад-
міністративні суди перевіряють, чи прийняті 
(вчинені) вони:  на підставі, у межах повнова-
жень та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України;  з використанням повнова-
ження з метою, з якою це повноваження надано; 
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обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обста-
вин, що мають значення для прийняття рішення 
(вчинення дії); безсторонньо (неупереджено);  
добросовісно;  розсудливо; з дотриманням прин-
ципу рівності перед законом, запобігаючи не-
справедливій дискримінації; пропорційно, зок-
рема з дотриманням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими наслідками для 
прав, свобод та інтересів особи і цілями, на дося-
гнення яких спрямоване це рішення (дія); з ура-
хуванням права особи на участь у процесі при-
йняття рішення; своєчасно, тобто протягом ро-
зумного строку. 

Із наведеного у нормі переліку можна вио-
кремити ті, що є критеріями законності актів, дій 
(бездіяльності), що оскаржуються: чи ґрунтуєть-
ся правовий акт на законі; прийнятий упов-
новаженою особою; з використанням повнова-
ження з метою, з якою це повноваження надано; 
з дотриманням принципу рівності перед законом, 
запобігаючи несправедливій дискримінації; а 
також з урахуванням права особи на участь у 
процесі прийняття рішення. 

Іншою групою обставин, що є предметом 
перевірки суду, є питання обґрунтованості рі-
шень, дій чи бездіяльності: чи обґрунтовано, 
тобто з урахуванням усіх обставин, що мають 
значення для прийняття рішення (вчинення дії) 
прийнято акт, вчинено дію. 

Інші обставини, що містяться у наведеному 
переліку, тобто прийняття рішень, учинення дій 
органом публічної влади безсторонньо (неупере-
джено), добросовісно, розсудливо, пропорційно, 
зокрема з дотриманням необхідного балансу між 
будь-якими несприятливими наслідками для 
прав, свобод та інтересів особи і цілями, на дося-
гнення яких спрямоване це рішення (дія), своє-
часно, тобто протягом розумного строку, можна 
віднести до третьої групи. Особливістю даної 
групи обставин є наявність деяких оціночних 
категорій, які вводяться Кодексом і не отримали 
конкретного визначення у його нормах. Так, на-
приклад, термін «своєчасно» пояснюється через 
інший — «протягом розумного строку». При 
цьому сам термін «розумний строк» трактується 
у частині 11 ст. З як найкоротший строк розгляду 
і вирішення адміністративної справи, достатній 
для надання своєчасного (без невиправданих 
зволікань) судового захисту порушених прав, 
свобод та інтересів у публічно-правових відно-
синах. Таким чином, вчинення дій органом пуб-
лічної влади своєчасно, тобто протягом розумно-
го строку можна трактувати як учинення таких 

дій без невиправданих зволікань, у найкоротший 
строк [4, ст.2]. 

Висновки. Адміністративне судочинство 
– це одна із форм здійснення правосуддя, що по-
лягає у повному, всебічному, об’єктивному і не-
упередженому  розгляді та вирішенні адміністра-
тивними судами спорів за обов’язковою участю 
суб’єкта владних повноважень і фізичних і юри-
дичних осіб з метою захисту прав, свобод і за-
конних інтересів останніх. 

Адміністративне судочинство є важливим і 
необхідним елементом політичної системи будь-
якої демократичної держави. Крім того, ми  вва-
жаємо, що побудова правової держави  взагалі 
немислима без закріплення правових основ орга-
нізації та здійснення адміністративного судочин-
ства. Оскільки це той фундамент, який сприяє 
зміцненню правопорядку в державі. Забезпечен-
ня гарантій суб’єктивних прав громадян у відно-
синах з адміністративними органами є обов’яз-
ком правової держави, що зумовлює необхідність 
створення адміністративного судочинства в Украї-
ні, яке б, з одного боку, захищало суб’єктивні пра-
ва громадян, а з іншого – забезпечувало законність 
діяльності органів державної влади. 

Отже, запровадження адміністративного 
судочинства зумовлене правовою природою пу-
блічно-правових спорів, де громадянину проти-
стоїть потужний адміністративний апарат. І у 
зв’язку з цим адміністративне судочинство ви-
знається одним із перспективних і дієвих механі-
змів захисту громадян від свавілля органів дер-
жавної влади та  місцевого самоврядування.  
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АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ЯК ОНТОЛОГІЧНА ЗДАТНІСТЬ ОСОБИ  
БУТИ СУБ’ЄКТОМ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
Розглядається  адміністративна правосуб’єктність як невід’ємна характеристика суб’єкта адміністратив-

ного права. Акцентується увага на тому, що основою адміністративної правосуб’єктності є вольова здатність 
суб’єкта,  яка детермінує його правосуб’єктність, що проявляється у формах правоздатності, дієздатності, делі-
ктоздатності. 

Ключові слова: суб’єкт адміністративного права, воля, здатність, адміністративна правосуб’єктність.   
 

Постановка проблеми Визначаючи 
суб’єкт адміністративного права, необхідно зав-
жди враховувати саму природу галузі адмініст-
ративного права. Право як особливий регулятор 
суспільних відносин має досить складну приро-
ду. З одного боку, воно є утворенням суспільної 
свідомості, а з іншого – існує автономно, оскіль-
ки виступає для суб’єкта  як загальнообов’язко-
вий припис незалежно від його волі та бажання.  
Тобто кожен суб’єкт через поширення на нього 
дії адміністративно-правових норм стає волода-
рем визначеного комплексу прав і обов’язків. 

Особа не може самостійно наділити себе 
правами й обов’язками, ставши суб’єктом адмініс-
тративного права, таким вона може бути визнана 
тільки відповідними нормами права. Як правильно 
зазначає професор В.К. Колпаков, що, крім інших 
особливостей, «претендент» набуває статусу су-
б'єкта адміністративного права тільки в тому випа-
дку, якщо держава, використовуючи адміністрати-
вно-правові норми, робить його носієм (власни-
ком) прав і обов’язків, які реалізуються останнім у 
сфері публічного управління [1, c. 80]. 

Це підтверджує, що галузь права, з огляду 
на її зміст, дуже  впливає на коло суб’єктів адмі-
ністративного права. Звідси випливає, що «пре-
тендент» на статус суб’єкта адміністративного 
права за своїми особливостями потенційно здат-
ний бути носієм суб’єктивних прав і обов’язків у 
сфері публічного управління, адміністративних 
послуг, відповідальності публічної адміністрації 
за неправомірні дії або бездіяльність, у сфері 
притягнення винних осіб до адміністративної  
відповідальності, відповідальності суб’єктів сус-
пільства (індивідуальних і колективних) за по-
рушення встановленого публічною адміністраці-
єю порядку і правил.  

Показником такої потенційної здатності є 
адміністративна правосуб’єктність. 

Категорія «правосуб’єктність» має загаль-
ноправове значення та використовується практи-
чно в усіх галузях права. Це пояснюється тим, 

що зазначене поняття має широке змістовне на-
вантаження. Воно окреслює коло осіб, які мо-
жуть визнаватися суб’єктами права; гарантує на-
буття та захист принаймні мінімально необхід-
них для визнання відповідного правового статусу 
комплексу прав; зумовлює «правову долю» 
суб’єкта тощо. Крім того, категорія «право-
суб’єктність», незважаючи на своє цивільно-
правове походження, має універсальний харак-
тер. Її врахування при вивченні проблематики 
різних галузей права практично завжди дозволяє 
отримати корисні теоретичні та практичні висно-
вки. У зв’язку із такою універсальністю поняття 
«правосуб’єктність» часто було об’єктом науко-
вих пошуків. Однак, як правило, основні дослі-
дження проводились у цивільно-правовій або 
загальнотеоретичній площині. Тому історично 
склалося, що адміністративно-правовою наукою 
підхід до поняття «правосуб’єктність»  розроб-
лений менше і має бути вдосконалений. Особли-
вої актуальності подальшому розробленню по-
няття «адміністративна правосуб’єктність» надає 
сучасна трансформація адміністративного права 
та його методів, що відбувається у контексті ад-
міністративно-правової реформи, що зумовило 
активне обговорення проблем адміністративної 
правосуб’єктності в юридичній літературі. 

Метою статті є розкриття адміністративної 
правосуб’єктності як онтологічної здатності осо-
би бути  суб’єктом адміністративного права. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Вагомий внесок у дослідження даної проблема-
тики внесли адміністративісти, зокрема:             
В. Авер’янов, В. Колпаков, М. Вітрук, С. Архі-
пов, К. Лебедєв, А Міцкевич, Ц. Ямпольська, 
О. Іоффе та інші науковці.    

Виклад основного матеріалу. Сутність 
правосуб’єктності полягає у тому, що вона ви-
значає ті юридично значущі характеристики, які 
перетворюють реальну (персонально індивідуа-
лізовану) особу в носія того чи іншого статусу.  
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Визначаючи правосуб’єктність, ми оціню-
ємо здатність особи або організації бути суб'єк-
том права [2, c. 25].  

М.В. Вітрук виділяв два аспекти сутності 
правосуб’єктності: перший – як здатності мати 
права та обов’язки, а другий – з позицій стадій 
динаміки (реалізації) прав та обов’язків і їх носі-
їв [3, c. 213-214].  

С.І. Архіпов також застосовує  динамічний 
підхід до розкриття змісту правосуб’єктності, 
оскільки саме вона пов’язує особу із правовою 
системою та забезпечує доступ до усіх можливо-
стей, які надаються нею [4, c. 130-132].  Однак 
він зазначає, що правоздатність і дієздатність є 
двома найважливішими етапами розвитку право-
суб’єктного зв’язку [4, c. 130-132]. 

Правосуб’єктність у сфері приватного та 
публічного права не однакова. У сфері публічно-
го права - це питання субординації та підпоряд-
кування, питання компетенції публічних інсти-
туцій і посадових осіб, з одного боку, - а з іншого 
- пасивної, як правило, правосуб'єктності підпо-
рядкованих і підвладних осіб, їх обов'язків і від-
повідальності, які випливають з владних актів 
державних органів і посадових осіб [5, c. 67]. 

Наділення осіб правосуб'єктністю являє 
собою перший крок у процесі впровадження 
юридичних норм у соціальне життя, де реалізація 
норм права визначає коло осіб, які можуть бути 
носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'яз-
ків. Іншими словами, для володіння правами та 
обов'язками особі необхідно бути певною мірою 
юридично здатною брати участь у правовідноси-
нах. Безумовність юридичного змісту право-
суб’єктності у цьому контексті проявляється че-
рез категорію здатності, можливості бути носієм 
прав і обов'язків, набувати їх, користуватися ними і 
виконувати їх. Здатність, як невід’ємна частина 
правосуб’єктності, наділяє характерними рисами 
соціальні властивості суб’єктів права, наприклад, 
їх волездатність і ступінь гарантованих (закріпле-
них) законом можливостей (обов’язків). Однак іс-
нує думка, відповідно до якої, можливість і здат-
ність – це ті категорії, які не можна ототожнювати. 
До аргументів цієї позиції належить те, що філо-
софська категорія можливості – більш широке по-
няття. Усяке явище у своєму розвиткові, сукуп-
ність явищ приховують у собі якісь можливості. 
Здатність – це категорія, що відображає, насампе-
ред, певні якісні характеристики особи.  

Що ж стосується здатності в соціально-
правовому аспекті, то в соціальному значенні під 
здатністю розуміється ступінь інтелектуальних, 
вольових і фізичних можливостей осіб у виборі 

способу поведінки. У правовому аспекті здат-
ність розглядається як широке коло гарантова-
них для особи можливостей (обов’язків) соціаль-
ного характеру [6, c. 77-79].  

Саме вольова здатність особи, як уявляється, 
має бути покладена в основу правосуб’єктності 
взагалі та адміністративної правосуб’єктності зок-
рема. Оскільки для визнання особи суб’єктом пра-
ва необхідно відокремлення його правової волі від 
волі інших осіб, правових зв’язків, відносин, пра-
вових дій, вчинків і т.д. [7, c. 224]. 

Необхідно звернути увагу на те, що у пси-
хології і філософії воля суб’єкта розглядається у 
динаміці з виокремленням таких етапів: 1) по-
становка та усвідомлення мети; 2) прийняття рі-
шення діяти; 3) вибір найдоцільніших способів 
здійснення дій; 4) виконання рішення. [8, c. 73]. 
У процесі формування волі суб’єкта, спрямова-
ної на волевиявлення, проходить три стадії: ви-
никнення потреби й усвідомлення способів її за-
доволення, вибір способу задоволення потреби 
та прийняття рішення [9, c. 3]. 

Воля – це внутрішній стан суб’єкта. Щоб 
воля, яка виражає визначений інтерес, набула 
обов’язковості, вона має об’єктивуватися на зов-
ні. Способом вираження волі є волевиявлення. 
Об’єктивована воля перестає бути елементом 
внутрішнього стану суб’єкта. Будь-яке волевияв-
лення цілеспрямоване [10, c. 9, 31]. 

Обсяг волі різний у кожного суб’єкта, він 
залежить від сфери правового регулювання, в 
адміністративному праві обсяг волі суб’єкта об-
межений законодавством для фізичних осіб або 
компетенцією для державних органів [11, c. 9].  

Колективні суб’єкти адміністративного 
права характеризуються  особливою волею, їх 
соціальна воля відрізняється від волі окремих 
осіб, які входять до їх складу,  а тому вони мо-
жуть бути самостійними носіями прав, які нале-
жать їм, як цілому [12, c. 34]. 

Отже, свобода волі – це здатність сприйма-
ти рішення зі знанням справи, це здатність ціле-
спрямовано впливати на об’єктивний світ, бути 
свідомим творцем своєї поведінки [3, c. 56]. 

Свобода волі різна у кожного суб’єкта, пере-
буваючи у різних станах зрілості воля суб’єкта де-
термінує його правосуб’єктність. Так, у малоліт-
ньої дитини й особи, яка досягла 18-річного віку, 
вона різна. У юридичних осіб вона може змінюва-
тись при набутті спеціальних прав – дозволів на 
здійснення певних видів господарської діяльності.  

Розрізняють три види правосуб’єктності: 
загальну (абстрактна здатність бути суб’єктом 
права взагалі); галузеву (здатність бути суб’єктом 
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права відповідної галузі права) та спеціальну 
(здатність бути суб’єктом права відповідної 
групи суспільних відносин у межах конкретної 
галузі права) [13, c.125-128]. 

На цінність і сутність саме галузевої право-
суб’єктності вказує К.К. Лебедєв, який запевняє, 
що її носії є: 1) суб’єктами права взагалі; 2) 
суб’єктами даної галузі права; 3) як такі, що во-
лодіють визнаною державою здатністю до пев-
ного виду діяльності [14, c. 21]. Досліджуючи 
адміністративну правосуб'єктність як галузеву 
категорію, зазначимо, що онтологічно - це є зда-
тність особи бути суб’єктом адміністративного 
права. Тобто специфіка категорії правосуб'єктно-
сті як певної юридичної форми полягає в тому, 
що вона юридично фіксує межі правової здатно-
сті особи. З огляду на це правосуб'єктність в од-
ному з її аспектів можна розуміти як взаємозв'я-
зок особи і суспільства стосовно майбутніх від-
носин особи з усіма третіми особами – суб'єкта-
ми адміністративного права.  

Загальна та  спеціальна правосуб’єктність 
мають свою структуру. В.К. Колпаков зазначає, 
що складовими адміністративної правосуб’єкт-
ності є: потенційна здатність мати права й 
обов’язки у сфері державного управління (адмі-
ністративна правоздатність), реалізовувати нада-
ні права й обов’язки у сфері державного управ-
ління (адміністративна дієздатність), а наявність 
суб’єктивних прав і обов’язків у сфері державно-
го управління формує адміністративно-правовий 
статус суб’єкта [14, c. 97].  А.І. Берлач зазначає, 
що в органах державної влади адміністративна 
правосуб’єктність проявляється і в компетенції, 
яка закріплена нормативними документами, тоб-
то в сукупності їх юридичновладних повнова-
жень (прав і обов’язків), що надаються їм для 
виконання завдань і функцій [15, c. 132]. 

Переважна більшість джерел указує на ви-
ділення таких елементів правосуб’єктності, як 
правоздатність і дієздатність.  

Традиційно під правоздатністю розуміють 
здатність особи мати права та обов’язки [16, c. 
146; 17, c. 397; 3, c. 90]. Однак зустрічаються й 
інші підходи. Так, А.В. Міцкевич під правоздат-
ністю розуміє загальні права й обов’язки [18, c. 
30]. Б.В. Пхаладзе вважав, що правоздатність – 
сумарне вираження прав особи [19, c. 41]. Іноді у 
літературі зазначається, що правоздатність – це 
загальна передумова виникнення правовідносин 
або набуття прав і обов’язків [20, c. 41; 21, c. 9]. 
Ц.А. Ямпольська розглядала правоздатність як 
одну із стадій розвитку суб’єктивного права, 
тобто як потенційний стан суб’єктивного права 

[22, c. 153]. О.С. Іоффе розглядав правоздатність 
як певну властивість суб’єкта права, яка встано-
влює його зв’язок з державою та може існувати 
поза межами правовідносин [23, c. 123]. 

Правоздатність виступає не як особливе 
право, а лише як умова для правоволодіння, як 
правова можливість (це свого роду сьогодення, 
перенесене в майбутнє). Матузов М.І. стверджує, 
що фактично реалізація права є процесом здійс-
нення закріплених ним можливостей через во-
льову діяльність людей [24, c. 18].  

Цінність правоздатності для правової сис-
теми полягає у тому, що вона відокремлює 
суб’єктів права від об’єктів права. Саме тому 
здатність стати і бути суб’єктом права називаєть-
ся правоздатністю. 

Традиційно галузеву приналежність право-
здатності підкреслюють за допомогою вказівки 
на галузеву приналежність прав та обов’язків, їх 
сфери реалізації. Наприклад,  учені-адміністрати-
вісти вважають, що адміністративна правоздат-
ність – це здатність суб’єкта мати права й 
обов’язки, передбачені нормами адміністратив-
ного права. Адміністративна правоздатність ви-
никає з моменту появи суб’єкта [25, c. 187]. 

Особливості адміністративної правоздатності 
полягають у тому, що вона, по-перше, регулюється 
нормами адміністративного права; по-друге, її змі-
стом є регулювання відносин індивідуальних і ко-
лективних суб’єктів адміністративного права із 
суб’єктами публічної адміністрації [24, c. 72]. 

Адміністративна дієздатність – це здатність 
суб’єкта самостійно, вольовими усвідомлювани-
ми діями (безпосередньо або через представника) 
реалізовувати надані йому права і виконувати 
покладені на нього обов’язки у сфері адміністра-
тивно-правового регулювання [25, c. 187]. 

Дієздатність складається із таких елемен-
тів, як: здатність особи самостійно здійснювати, 
реалізовувати належні їй права; реалізовувати 
належну їй компетенцію та приймати правові 
акти управління; застосовувати заходи адмініст-
ративного примусу; визнавати, гарантувати та 
захищати права і свободи громадян; нести юри-
дичну відповідальність за шкоду, заподіяну гро-
мадянам, юридичній особі чи державному орга-
ну; нести у випадку вчинення адміністративного 
чи дисциплінарного правопорушення адміністра-
тивну чи дисциплінарну відповідальність (адмі-
ністративна деліктоздатність) [26, c. 67]. 

У різних суб’єктів адміністративного права 
адміністративна дієздатність виникає по-різному. 

Адміністративне законодавство закріплює 
виникнення адміністративної дієздатності зале-
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жно від різних критеріїв: 1) віку; 2) посади; 3) 
правового режиму реалізації прав та виконання 
обов’язків; 4) результатів проведення реєстра-
ційних чи інших адміністративних процедур. 
Правові підстави набуття адміністративної діє-
здатності встановлюються в нормативно-
правових актах [26, c. 67]. 

Зазначимо, що до складу поняття «право-
суб’єктність» відноситься і деліктоздатність [6, с. 
147; 20, с. 124 та ін.]. У науці не існує єдиної ду-
мки щодо місця деліктоздатності у структурі 
правосуб’єктності. Одні автори вважають, що 
деліктоздатність є складовою частиною дієздат-
ності [21, с. 37; 20, с. 124], інші ж відводять делі-
ктоздатності самостійне місце у структурі право-
суб’єктності [25, c. 187; 27, с. 52]. 

Розглянувши так звані складові елементи 
адміністративної правосуб’єктності, нам вбача-
ється, що адміністративна правоздатність і адмі-
ністративна дієздатність є зовнішніми формами 
прояву адміністративної правосуб’єктності, яка 
пов’язана з послідовністю дозрівання волі суб’єкта. 
Отже, різниця між ними виявляється у тому, що 
правоздатність - це здатність бути суб’єктом права 
і без своєї волі, тоді як дієздатність - це здатність 
бути суб’єктом права актом своєї волі, а дедіктоз-
датність – це здатність нести відповідальність за 
результатами прояву своєї волі. 

Тобто адміністративна правоздатність як 
форма адміністративної правосуб’єктності є про-
явом ще не оформленої волі суб’єкта. І, як пра-
вильно зазначає Архіпов С.І., у юридичному сен-
сі суб’єкт права на цій стадії розвитку право-
суб’єктності є правовою реальністю, але не дійсні-
стю – суб’єктом спроможним приймати самостійні 
правові рішення та здійснювати їх своїми діями [4, 
c. 130-132]. Набуття особою дієздатності означає 
готовність (здатність) особи самостійно здійснюва-
ти функції суб’єкта права [4, c. 130-132]. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна зро-
бити такі висновки: адміністративна право-
суб’єктність - це онтологічна властивість суб’єк-
та адміністративного права, яку він отримує за-
вдяки галузевому правовому регулюванню. 

Адміністративна правосуб’єктність визна-
чає загальні межі правової здатності суб’єкта 
адміністративного права. 

Основою адміністративної правосуб’єкт-
ності є вольова здатність суб’єкта. Воля суб’єкта 
проявляється у здатності приймати рішення зі 
знанням справи, це здатність цілеспрямовано 
впливати на об’єктивний світ. 

Свобода волі різна у кожного суб’єкта, пе-
ребуваючи у різних станах зрілості воля суб’єкта 

детермінує його правосуб’єктність, яка проявля-
ється у формах правоздатності, дієздатності, де-
ліктоздатності. 

Саме такий варіант розгляду сприятиме 
більш чіткому з’ясуванню сутності суб’єктів ад-
міністративного права та забезпечить умови для 
системного уявлення про їх адміністративно-
правовий статус. 
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Т.О. Matselyk  
Administrative legal personality as ontological person capability to be a subject of administrative law 

Summary 
Administrative legal personality as obligatory description of administrative legal subject is examined 

in the article.  Attention is drawn to the fact that the foundation is strong-willed personality administration of 
the subject, which determines its personality, which manifests itself in the forms of legal capacity, capacity, 
deliktosposobnosti 

Keywords: administrative legal subject, will, ability, administrative legal personality.  
 

Т.А. Мацелик 
Административная правосубъектность как онтологическая способность лица 

быть субъектом административного права 
Аннотация 

Рассматривается административная правосубъектность как неотъемлемая характеристика субъ-
екта административного права. Акцентируется внимание на том, что основой административной пра-
восубъектности является волевая способность субъекта, которая детерминирует его правосубъект-
ность, что проявляется в формах правоспособности, дееспособности, деликтоспособности..   

Ключевые слова: субъект административного права, воля, способность, административная пра-
восубъектность.  
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КОНСТИТУЦІЙНА ПРИРОДА ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 
 
У рамках даного дослідження автор намагається встановити конституційні вимоги до закону про Держа-

вний бюджет України, з’ясувати причини конституціоналізації бюджетних правовідносин. Досліджуючи зміст 
окремих правових позицій Конституційного Суду України, автор розкриває конституційну природу закону про 
Державний бюджет України.  

Детальна увага приділяється конституційним вимогам до закону про Державний бюджет України. Автор 
пропонує доповнити Конституцію України новими положеннями, які б чітко визначали предмет та зміст закону 
про Державний бюджет України. 

Ключові слова: предмет та зміст закону про Державний бюджет України; правові позиції Конституційно-
го Суду України; пільги, компенсації і гарантії; видатки державного бюджету на загальносуспільні потреби. 

 
Постановка проблеми. У процесі здійс-

нення правової реформи соціально-економічні 
перетворення повинні одержувати адекватне за-
кріплення в законодавстві, що має об’єктивні 
передумови з погляду самих закономірностей 
становлення нового конституційного ладу, рин-
кової економіки, де свобода і власність, як еле-
менти громадянського суспільства, існують і 
проявляють себе в нормативно-правовій єдності 
[26, с. 330]. У період переходу суспільства та 
правового регулювання суспільних відносин від 
субстанціонально одного стану до якісно іншого 
його змісту, що має місце у всіх постсоціалісти-
чних країнах [28, с. 709], вирішального значення 
набуває конституційне регулювання фінансових 
правовідносин, яке зумовлене роллю публічних 
фінансів у формуванні та реалізації соціально-
економічної політики держави.  

Найважливішим елементом економічної 
системи є розподіл суспільного продукту [30, с. 
334]. Як наслідок, однією із істотних особливос-
тей правового регулювання публічних фінансів є 
залежність практично всіх основних джерел фі-
нансового права від закону про державний бю-
джет на поточний фінансовий рік [23, с. 52-53].  

Козирін А.Н. стверджує, що дослідження 
бюджетного права “припускає докладний аналіз 
конституційного законодавства. Конституція, 
будучи основною ланкою в системі джерел пра-
ва, закріплює найважливіші начала функціону-
вання фінансово-кредитної системи країни і 
встановлює базові принципи бюджетного… ре-
гулювання”. На його думку, “не існує бюджету у 
власному розумінні слова в тих країнах, де немає 
конституційного правління” [24]. 

Бондар Н.С. відзначає, що конституційна 
практика сучасних демократичних держав свід-
чить, що “найбільш ефективні форми взаємодії 
економіки і права стають можливими в умовах 

активного включення економічних, у тому числі 
бюджетно-фінансових, відносин у сферу консти-
туційного регулювання” [21, с. 47]. За своєю сут-
тю бюджет – це єдиний фінансовий інститут, 
який найбільш детально урегульований на кон-
ституційному рівні.  

Агеєв О.Г. наголошує на позитивному 
впливі конституції на регулювання бюджетних 
правовідносин. На його думку, “на базі консти-
туційних норм почав складатися більш доскона-
лий інститут цих відносин. Багато норм права, 
що визначають порядок здійснення бюджетних 
відносин, стали відноситися до числа конститу-
ційних за своїм характером. У цілому конститу-
ційні норми почали складати основу, базу регу-
лювання бюджетних відносин…” [20, с. 25].  

Усе вищевикладене зумовлює актуальність 
дослідження особливостей реалізації конститу-
ційних норм у бюджетному праві, встановлення 
конституційних вимог до змісту закону про Дер-
жавний бюджет України.  

Ступінь наукової розробки. Окремі аспекти 
досліджуваної теми знайшли своє відображення у 
наукових працях Поля Марі Годме,  Амеллера М., 
Агеєва О.Г., Бондаря Н.С., Карасевої М.В., 
Емел’янова А.С., Козиріна А.Н.,. Крохіної  Ю.А, 
Пацурківського П.С., Чіркіна В.Є. та деяких ін.   

Мета статті дослідити конституційну при-
роду закону про Державний бюджет України; 
встановити конституційні вимоги до закону про 
Державний бюджет України; з’ясувати причини 
конституціоналізації бюджетних правовідносин. 

Виклад основного матеріалу. Конститу-
ція України (далі – КУ), закріплюючи деякі пра-
вові основи бюджетної системи України [1], не 
визначає, водночас, правову природу Державно-
го бюджету України та закону про Державний 
бюджет України. На цьому аспекті зосереджує 
увагу лише Конституційний Суд України (далі – 
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КСУ), висловлюючи свої правові позиції при 
конституційно-правовому аналізі проблем, що 
виникають в рамках бюджетних правовідносин. 

Так, за період своєї діяльності (станом на 1 
грудня 2011 р.) КСУ прийняв 13 рішень [2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14], що стосуються пи-
тань формування і використання централізова-
них публічно-правових фондів коштів. При цьо-
му у більшої частини з них предметом конститу-
ційно-правового дослідження ставали питання, 
пов’язані з природою Державного бюджету 
України і закону про Державний бюджет Украї-
ни. Сформульовані в даних рішеннях правові 
позиції мають принципово важливе значення для 
послідовної конституціоналізації фінансово-бюд-
жетного законодавства [21, с. 122], здійснюють 
великий вплив на вдосконалення бюджетного 
законодавства. 

Так, у Рішенні № 6-рп/99 від 24 червня 
1999 року у справі про фінансування судів КСУ 
відзначив, що “видатки Державного бюджету 
України на утримання судової влади захищені 
безпосередньо Конституцією України і не мо-
жуть бути скорочені органами законодавчої або 
виконавчої влади нижче того рівня, який забез-
печує можливість повного і незалежного здійс-
нення правосуддя згідно із законом” [12]. 

У Рішенні № 5-рп/2002 від 20 березня 2002 
року у справі щодо пільг, компенсацій і гарантій 
КСУ відзначив, що, “оскільки для значної кіль-
кості громадян України пільги, компенсації та 
гарантії, право на які передбачене чинним зако-
нодавством, є додатком до основних джерел іс-
нування, необхідною складовою конституційно-
го права на забезпечення життєвого рівня (стаття 
48 Конституції України), який принаймні не мо-
же бути нижчим від прожиткового мінімуму, 
встановленого законом (частина третя статті 46 
Конституції України), то звуження змісту й обся-
гу цього права шляхом прийняття нових законів 
або внесення змін до чинних законів за статтею 
22 Конституції України не допускається. Зупи-
нення його дії можливе за умови введення відпо-
відно до пункту 31 частини першої статті 85 та 
пункту 19 статті 92 Конституції України надзви-
чайного стану (стаття 64 Конституції України)”.  

Також у даному Рішенні КСУ відзначив, 
що відповідно до ст.ст. 95, 96 КУ предметом 
правового регулювання закону про Державний 
бюджет України є встановлення доходів і видат-
ків на загальносуспільні потреби. “Закон про 
Державний бюджет України є правовим актом, 
зміст якого… чітко зумовлений поняттям бю-
джету як плану формування та використання фі-

нансових ресурсів для забезпечення завдань і 
функцій, які здійснюються органами державної 
влади, органами влади Автономної Республіки 
Крим та органами місцевого самоврядування 
протягом бюджетного періоду. Такий закон за-
тверджує повноваження органів державної влади 
здійснювати виконання Державного бюджету 
України протягом бюджетного періоду” [10]. 

У Рішенні № 20-рп/2004 від 1 грудня 2004 
року у справі про зупинення дії або обмеження 
пільг, компенсацій і гарантій КСУ відзначив, що 
“застосування пільг, компенсацій та гарантій для 
певних категорій громадян… потребує фінансу-
вання за рахунок коштів Державного бюджету 
України, його обсяги не можуть визначатися 
будь-яким іншим законом, крім закону про Дер-
жавний бюджет України” [7].  

Однак, найбільш обґрунтований аналіз 
природи Державного бюджету України і закону 
про Державний бюджет України був даний КСУ 
у Рішенні № 6-рп/2007 від 9 липня 2007 року у 
справі про соціальні гарантії громадян [11]. 

У рішенні по даній справі КСУ встановив, 
що предмет закону про Державний бюджет 
України чітко визначений у КУ та Бюджетному 
кодексі України (далі – БКУ). Зокрема згідно КУ 
(ст.ст. 85, 91, 92, 95, 96, 97, 98) та БКУ (ст.ст. 2, 
13) “закон про Державний бюджет України як 
правовий акт чітко зумовлений поняттям бюдже-
ту як плану формування та використання фінан-
сових ресурсів, має особливий предмет регулю-
вання, відмінний від інших законів України – він 
стосується виключно встановлення доходів та ви-
датків держави на загальносуспільні потреби, зок-
рема і видатків на соціальний захист і соціальне 
забезпечення, тому цим законом не можуть вноси-
тися зміни, зупинятися дія чинних законів України, 
а також установлюватися інше (додаткове) правове 
регулювання відносин, що є предметом інших за-
конів України”. “Метою і особливістю закону про 
Державний бюджет України є забезпечення нале-
жних умов для реалізації положень інших законів 
України, які передбачають фінансові зобов’язання 
держави перед громадянами… ”[11].  

На підставі вищевикладеного КСУ “дійшов 
висновку, що зупинення законом про Державний 
бюджет України дії інших законів України щодо 
надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення 
змін до інших законів України, встановлення ін-
шого (додаткового) правового регулювання від-
носин, ніж передбачено законами України, не 
відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, 
частині другій статті 8, частині другій статті 19, 
статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, 
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частинам першій, другій, третій статті 95 Кон-
ституції України”. Верховна Рада України не по-
вноважна при прийнятті закону про Державний 
бюджет України включати до нього положення 
про внесення змін до чинних законів України, 
зупиняти дію окремих законів України та/або 
будь-яким чином змінювати визначене іншими 
законами України правове регулювання суспіль-
них відносин [11]. 

У подальшому КСУ дещо уточнив сформо-
вану в Рішенні № 6-рп/2007 від 9 липня 2007 ро-
ку правову позицію, відзначивши, що “Консти-
туція України не визначає окремої процедури 
розгляду, ухвалення і набрання чинності законом 
про Держбюджет”, не надає йому “вищої юриди-
чної сили стосовно інших законів”, але встанов-
лює “деякі особливості для його змісту…” [2].  

У цьому ж Рішенні КСУ відзначив, що “за-
коном про Держбюджет не можна вносити зміни 
до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовувати 
їх, оскільки з об’єктивних причин це створює 
протиріччя у законодавстві, і, як наслідок, – ска-
сування й обмеження прав і свобод людини і гро-
мадянина” [2].  

У Рішенні № 26-рп/2008 від 27 листопада 
2008 року КСУ відзначив, що відповідно до 
ст.ст. 1, 3 КУ та принципів бюджетної системи 
(ст. 7 БКУ) “держава не може довільно відмовля-
тися від взятих на себе фінансових зобов’язань, 
передбачених законами, іншими нормативно-
правовими актами, а повинна діяти ефективно і 
відповідально в межах чинного бюджетного за-
конодавства”. За змістом ч. 2 ст. 95 КУ, якою 
встановлюється, що виключно законом про Держа-
вний бюджет України визначаються будь-які вида-
тки держави на загальносуспільні потреби, розмір і 
цільове спрямування цих видатків, можна зробити 
висновок, що вони “не можуть визначатися інши-
ми нормативно-правовими актами…. Визначення 
відповідних бюджетних видатків у законі про 
Державний бюджет України не може призводити 
до обмеження загальносуспільних потреб, пору-
шення прав людини і громадянина, встановлених 
Конституцією України…” [14]. 

У плані з’ясування сутності юридичної 
природи Державного бюджету України та закону 
про Державний бюджет України варто погодити-
ся з основними висновками КСУ по даних спра-
вах. При цьому, на нашу думку, обґрунтування 
особливого характеру закону про Державний 
бюджет України в правовій системі України, з 
одного боку, є не зовсім переконливе, підтвер-
джене реальною конституційною основою, а з 
другого боку, недостатнє для формування право-

вої позиції щодо недопустимості зміни регулю-
вання ним суспільних відносин, що є предметом 
інших законів України [21, с. 125]. 

Перелічені КСУ у Рішенні 10-рп/2008 від 
22 травня 2008 року у справі щодо предмета та 
змісту закону про Державний бюджет України 
конституційні характеристики закону про Дер-
жавний бюджет України у своїй основі відно-
сяться до процедурно-процесуальних особливостей 
розробки і прийняття такого закону і не складають 
у своїй сукупності цілісного уявлення, яке б дозво-
лило обґрунтувати його якості, унікальність, вихо-
дячи з яких, можна було б визначити його особли-
ве місце в правовій системі держави.  

Фактично КУ вказує не на особливе місце чи 
юридичну силу закону про Державний бюджет 
України, а на конституційну значимість предмета 
його правового регулювання, який визначає необ-
хідність вставлення на конституційному рівні га-
рантій своєчасності, реальності і обґрунтованості 
фінансово-бюджетних рішень [21, с. 125]. 

Процедурні особливості порядку прийнят-
тя закону про Державний бюджет України спра-
вді можуть розглядатися як такі, що не дозволя-
ють включення в нього норм, що є предметом 
інших законів України. При цьому процедурні 
особливості розроблення, затвердження та вико-
нання закону про Державний бюджет України не 
є єдиною причиною такого обмеження. На нашу 
думку, внесення “небюджетних” норм у текст 
закону про Державний бюджет України перш за 
все належить розглядати як спотворення волі 
законодавця, що особливо яскраво проявляється 
при затвердженні закону про Державний бюджет 
України в цілому, а не постатейно. У такій ситуації 
голосування проти небюджетних норм означає ав-
томатичне голосування проти Державного бюдже-
ту України, і уже з цієї причини внесення норм 
“небюджетного” галузевого законодавства в закон 
про Державний бюджет України перешкоджає до-
сягненню соціального компромісу та може розгля-
датися таким, що суперечить ч. 1 ст. 5, п.п. 3 і 4 ст. 
85, ст. 91 КУ [21, с. 125-126].  

Амеллер М. відзначає, що “широко розпо-
всюджена думка про те, що бюджет є єдиним 
фінансовим законопроектом, який приймається 
щорічно, [і] інколи використовується для того, 
щоб провести через парламент такі положення, 
які, по суті, не мають нічого спільного з держав-
ними доходами і витратами. Подібне прив’язу-
вання тих або інших положень до фінансового 
законопроекту зазвичай забороняється, однак 
іноді воно є зручним способом вирішення того 
чи іншого питання, яке, будучи висунуто само-
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стійно, мало б значно менше шансів одержати 
позитивне вирішення” [27, с. 374]. Поль Марі Год-
ме стверджує, що “для того щоб річний закон про 
фінанси [закон про державний бюджет] був прийн-
ятий досить швидко, необхідно забезпечити стис-
лість його змісту, а також не допускати внесення в 
нього положень, безпосередньо не пов’язаних з 
даним законом” [29, с. 217].  

Крохіна Ю.А. стверджує, що закон про бю-
джет демонструє волю законодавця лише щодо 
акумулювання, розподілу та використання дер-
жавних грошових коштів [31].  

Водночас необхідно відзначити, що КУ не 
місти достатньо чіткого нормативного матеріалу, 
який би в системі дав можливість закріпити за 
законом про Державний бюджет України лише 
встановлення доходів і видатків, і встановити 
недопустимість включення в нього норм, що є 
предметом інших законів України. Ст. 95 КУ, 
згідно з якою виключно законом про Державний 
бюджет України визначаються будь-які видатки 
держави на загальносуспільні потреби, розмір і 
цільове їх спрямування, на яку в основному по-
силається КСУ у своїх рішеннях, не дає цілісного 
уявлення про предмет цього закону. А лише міс-
тить вимогу щодо обов’язковості включення всіх 
видатків до закону про Державний бюджет Укра-
їни (закріплює принцип повноти Державного 
бюджету України [15, ст. 7 п. 4]) і не більше. 

КСУ в своїх рішеннях (у мотивувальній ча-
стині) в основному обмежується обґрунтуванням 
недопустимості скасування або звуження змісту 
та обсягу існуючих прав та свобод людини і гро-
мадянина. Мотивуючи неконституційність по-
ложень закону про Державний бюджет України, 
КСУ посилається на положення ст. 22 КУ, в якій 
наголошується на недопустимості звуження змі-
сту і обсягу існуючих прав і свобод при прийнят-
ті нових законів або внесенні змін до чинних 
[18]. При цьому у Рішенні № 6-рп/2007 (та в де-
яких інших) КСУ (без достатнього обґрунтуван-
ня) стверджує, що законом про Державний бю-
джет України “не можуть вноситися зміни, зупи-
нятися дія чинних законів України, а також вста-
новлюватися інше (додаткове) правове регулю-
вання відносин, що є предметом інших законів 
України” [11] навіть у тому випадку коли мова 
не йде про права та свободи людини і громадя-
нина. Отже, на нашу думку, КСУ у Рішенні № 6-
рп/2007 (та в деяких інших) не встановив достат-
ніх правових підстав (з погляду змісту КУ) для 
визнання неконституційними положень закону 
про Державний бюджет України на відповідний 
рік, якими вносяться зміни до нормативно-

правових актів, які не стосуються прав та свобод 
людини і громадянина.  

Суддя КСУ Шишкіна В.І. стверджує, що в 
Рішенні КСУ № 6-рп/2007 “при розгляді питань 
щодо конституційності окремих положень зако-
ну про Держбюджет Конституційний Суд Украї-
ни закладав висхідний принцип – рівень соціаль-
ної забезпеченості, який раніше був установле-
ний для громадян України, не може бути обме-
женим. Саме тому в Рішенні № 6-рп/2007 Кон-
ституційний Суд України зробив особливий на-
голос на положеннях Основного Закону держави, 
що стосуються гарантій соціальних прав люди-
ни, які в Україні визнано найвищою соціальною 
цінністю суспільства”. У цьому контексті “поси-
лання на особливий статус закону про Держбю-
джет мало допоміжне, а не основне значення. 
Головна теза Рішення № 6-рп/2007 полягає в то-
му, що законом про Держбюджет не може бути 
зупинено дію законів, внесено до них зміни чи 
доповнення, змінено регулювання правових від-
носин за умов, що цими діями скасовується або 
звужується зміст та обсяг існуючих прав і свобод 
людини”. Якщо ж “указані положення закону 
про Держбюджет не скасовують і не звужують 
прав і свобод людини і громадянина, то із Рі-
шення № 6-рп/2007 не можна зробити висновок 
про беззаперечні підстави для визнання таких 
положень неконституційними” [19]. 

У 2008 р. у зв’язку з прийняттям Закону 
України “Про Державний бюджет України на 
2008 рік та про внесення змін до деяких законо-
давчих актів України” [16] (зважаючи на назву 
даного закону) постало питання про допусти-
мість об’єднання в рамках одного нормативно-
правового акта, з одного боку, Державного бю-
джету України, який за своєю суттю є планом 
формування та використання фінансових ресур-
сів для забезпечення завдань і функцій, які здій-
снюються відповідно органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування протягом 
бюджетного періоду [15, ст. 1], а з іншого – по-
ложень, які спрямовані на внесення змін у пото-
чне галузеве законодавство, що різняться між 
собою юридичною природою, характеристиками, 
призначенням тощо.  

З цього приводу висловився суддя КСУ Тка-
чук П.М. Він відзначив, що закон про Державний 
бюджет України регулює відносини у сфері фор-
мування та використання фінансових ресурсів, за-
тверджує повноваження органів державної влади 
здійснювати виконання бюджету. За своєю суттю 
він є спеціальним законом, оскільки регламентує 



А.М. Худик  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 597. Правознавство. 99 

специфічну сферу суспільних відносин. Виключно 
ним визначаються будь-які видатки держави на 
загальносуспільні потреби, їх розмір і цільове 
спрямування. Дія закону про Державний бюджет 
України обмежена календарним роком [18].  

На думку М.В. Карасєвої, бюджетні відно-
сини “нестабільні за своєю природою. Вони іс-
нують, головне, у рамках правових актів про бю-
джет, які діють протягом фінансового року. От-
же, бюджетно-правові норми як частина фінан-
сово-правових періодично набувають сили із 
прийняттям відповідного закону про бюджет і 
втрачають свою силу із закінченням фінансового 
року” [22, с. 36]. Суддя КСУ Маркуш М.А. стве-
рджує, що закон про Державний бюджет України 
приймається щороку, тобто діє не на постійній, а 
на тимчасовій основі, і після закінчення визначе-
ного в ньому періоду (терміну), на який його бу-
ло прийнято, втрачає чинність [17]. А оскільки 
втрачають чинність положення Державного бю-
джету України, то повинні втрачати чинність і 
положення, якими вносяться зміни до інших но-
рмативно-правових актів.  

У зв’язку з цим КСУ відзначив, що в разі вини-
кнення “необхідності зупинення дії законів, внесення 
до них змін і доповнень, визнання їх нечинними ма-
ють використовуватися окремі закони” [2]. 

Висновки. Вищевикладене дає достатні під-
стави для висновку про те, що при розробленні но-
вої редакції Конституції України варто особливу 
увагу звернути на визначення юридичної природи 
Державного бюджету України і закону про Держа-
вний бюджет України. Координуючим норматив-
ним матеріалом при цьому, на нашу думку, може 
стати зарубіжний конституційний досвід. Зокрема 
норма Основного Закону ФРН, відповідно з якою 
“закон про бюджет повинен містити лише поло-
ження, що стосуються доходів і видатків Федерації 
і тривалості його застосування” [25, ст.110 п.4], чи 
норма Конституції Туреччини, за якою “жодне по-
ложення, крім того, що має безпосереднє відно-
шення до бюджету, не повинно бути внесене до 
закону про бюджет” [25, ст.161]. 
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Summary 
In this study the author is trying to set the constitutional requirements of the State Budget of Ukraine, 
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tions of Constitutional Court of Ukraine, the author reveals the constitutional nature of the State Budget of 
Ukraine.  
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Конституционная природа закона о Государственном бюджете Украины 
Аннотация 

В рамках данного исследования автор пытается установить конституционные требования к за-
кону о Государственном бюджете Украины, выяснить причины конституционализации бюджетных 
правоотношений. Исследуя содержание отдельных правовых позиций Конституционного Суда Укра-
ины, автор раскрывает конституционную природу закона о Государственном бюджете Украины. 

Ключевые слова: предмет и содержание закона о Государственном бюджете Украины; правовые 
позиции Конституционного Суда Украины; льготы, компенсации и гарантии; расходы государствен-
ного бюджета на общественные потребности. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ ЯК  

НЕОБХІДНА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОГО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ  
В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Розкривається зміст поняття належного врядування, визначається його роль у запобіганні корупції в сек-

торі безпеки та перспективи впровадження в Україні. 
Ключові слова: належне врядування, сектор безпеки, запобігання корупції в секторі безпеки. 

 
Постановка проблеми. Корупція на сьо-

годні є найгострішою загрозою національній 
безпеці України, що зачіпає усі сфери життя 
держави та суспільства. Не буде перебільшенням 
зазначити, що усі інші загрози суспільній та 
державній безпеці тим чи іншим чином пов’язані 
із корупцією, і, у більшості випадків, є нею обу-
мовленими. 

Корупція перетворилася в Україні на спо-
сіб існування бюрократичного апарату і є причи-
ною масштабної тінізації економіки. Вона несе 
загрозу безпеці нашої країни [1].  

Системний характер корупції в Україні вима-
гає вжиття системних заходів комплексного харак-
теру[2]. При цьому, системність корупції в Україні 
полягає в тому, що на сучасному етапі у нашій 
державі склалися стійкі взаємовідносини між ко-
румпованими представниками органів державної 
влади та суспільством, сутністю яких є отримання 
ними неправомірної вигоди шляхом використання 
наданих їм службових повноважень.  

Забезпечення національної безпеки, що ро-
зуміється як стан захищеності суспільних цінно-
стей та інтересів особи, суспільства і держави – 
провідна функція держави. Основне навантажен-
ня у справі забезпечення національної безпеки 
припадає саме на сектор безпеки. Отже, пробле-
ми функціонування цього сектору та напрями 
його реформування мають складати особливий 
інтерес не тільки для держави, а й для суспільст-
ва загалом [3]. 

Із врахуванням викладеного можемо конс-
татувати, що поширення корупції в секторі без-
пеки створює значну загрозу національній без-
пеці України. Корумпований сектор безпеки в 
контексті негативного впливу може генерувати 
такі основні проблеми: 1) він “відлякує” інвести-
ції (внутрішньодержавні та іноземні) через не-
стабільність економічного розвитку; 2) він ство-
рює можливості для розвитку та поширення ті-

ньової економіки [4, с. 14]; 3) він створює перед-
умови для подальшого поширення корупції, 
оскільки установи сектору (особливо правоохо-
ронні) несуть пряму відповідальність за боротьбу 
із цим суспільно-небезпечним явищем в інших 
урядових, неурядових і комерційних установах. 

При цьому, сектор безпеки є особливо ко-
рупційно вразливим через дві основні причини: 
1) відсутність “абсолютної” прозорості в діяль-
ності розвідувальних, правоохоронних органів та 
органів державної безпеки як результат закрито-
го характеру (таємний характер розвідувальної, 
контррозвідувальної, оперативно-розшукової 
діяльності); 2) широкі та значні повноваження, 
якими наділені установи сектору для належного 
захисту та гарантування національної безпеки. 

Вираженням політичної волі протидіяти 
корупції є формування системи державного 
управління, що запобігала б такому негативному 
явищу. Між такою системою та антикорупцій-
ною політикою є подвійний зв'язок – з одного 
боку, саме її функціонування є своєрідним запо-
біжником від поширення корупції, з іншого – її 
впровадження та існування є можливим лише за 
наявності чіткої, виваженої та всеохоплюючої 
антикорупційної політики. Зазначена система має 
бути спрямована на усунення корупційних ризиків, 
зменшення можливостей для використання влади з 
метою незаконного збагачення, заохочення чинов-
ників до чесного ставлення до виконання покладе-
них на них обов’язків, а також зменшення потреби 
для громадян будувати свої стосунки із державою 
на ґрунті корупційних відносин. 

Слід зазначити, що важливість реформу-
вання в нашій країні системи державного управ-
ління та адміністративних процедур як ключова 
складова реалізації антикорупційної стратегії 
визнана на рівні вищого державного керівництва. 

У цьому контексті доцільно розглянути 
принцип “належного врядування” (good 
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governance), який на сьогодні є загальновизна-
ною моделлю побудови системи державного 
управління, а також дослідити можливість його 
впровадження у секторі безпеки з метою ефекти-
вного запобігання корупції. 

Мета статті полягає у визначенні ролі та 
перспектив впровадження належного врядування 
як необхідної передумови ефективного запобі-
гання корупції у секторі безпеки України. Для 
досягнення цієї мети у процесі підготовки статті 
авторами ставилися такі завдання: 1) визначити  
поняття та склад сектору безпеки; 2) з’ясувати 
зміст належного врядування; 3) визначити перс-
пективи впровадження належного врядування та 
його значення для ефективного запобігання ко-
рупції в секторі безпеки України. 

Стан наукової розробки проблеми. Про-
блему належного врядування, запобігання кору-
пції у секторі безпеки, шляхи його реформування 
у своїх працях досліджували такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як І. Вещицький, В. Горбу-
лін, М. Капаріні, В. Литвиненко, Г. Новицький, 
Ф. Саганюк, Є. Скулиш, О. Ярмиш, В. Ященко, 
П. Абрахам, Х. Борн, А. Двалі, Ф. Джобард, 
Д. Кауфман, С. Ланн, І Лей, О. Маренін, 
Ф. Флурі та ін. У той же час, проблема впрова-
дження належного врядування як передумова 
ефективного запобігання корупції в секторі без-
пеки України не знайшла належного науково-
теоретичного обґрунтування та потребує пода-
льшого дослідження.  

Виклад основного матеріалу. До вирішення 
питання щодо того, які установи входять у сектор 
безпеки, існують різні підходи. У вузькому значен-
ні до означеного сектору включають органи, які 
напряму здійснюють діяльність по забезпеченню 
безпеки (наприклад, збройні сили, поліція тощо). У 
широкому ж значенні до останнього відносять ін-
ституції, які яким-небудь чином (напряму чи опо-
середковано) пов’язані із цим сектором.  

На думку зарубіжних вчених, сектор безпе-
ки включає державні установи, які наділені фор-
мальними повноваженнями забезпечувати безпе-
ку держави та її громадян від актів насильства чи 
примусу, а також виборні та/або призначені гро-
мадські організації, відповідальні за контроль та 
нагляд за цими інституціями [5, р. 3]. Згідно із 
поширеною точкою зору, яка підтримується 
міжнародними організаціями, сектор безпеки 
включає спеціальні служби, поліцію, збройні си-
ли, прикордонні війська тощо [6]. Так, Комітет з 
підтримки розвитку (DAC) Міжнародної органі-
зації з соціально-економічного розвитку (OECD) 
визначає чотири види інституцій, які складають 

сектор безпеки: 1) органи кримінальної юстиції 
(поліція, судові органи); 2) органи з управління та 
контролю (органи виконавчої та законодавчої гілки 
влади, місцевого самоврядування); 3) військові та 
розвідувальні служби (збройні сили, прикордонні 
війська, інші військові формування); 4) митні орга-
ни та інші воєнізовані формування.  

DAC припускає також існування такого 
поняття, як спільнота сектору безпеки, що є тер-
міном ширшим, аніж сектор безпеки, і, окрім за-
значених вище чотирьох категорій, включає та-
кож і “нестатутні” формування (армії визволен-
ня, загони повстанців, традиційні народні опол-
чення, приватні охоронні структури тощо) та 
громадянське суспільство (профорганізації, ана-
літичні центри, медіа та ін.). На переконання фа-
хівців Комітету, означені шість категорій у суку-
пності утворюють спільноту сектору безпеки та 
юстиції [7, р. 8]. На переконання вітчизняних 
вчених, категорія “сектор безпеки” охоплює су-
купність всіх державних (державний сектор) і 
недержавних (недержавний сектор) суб'єктів (ор-
ганів, установ, організацій), що займаються захи-
стом від загроз в усьому їх спектрі, на всіх ета-
пах ескалації та за всіма складовими технологіч-
ного циклу захисту (виявлення, запобігання, про-
тидія, всебічне забезпечення, управління та кон-
троль). До державного сектору безпеки належать 
“профільні” органи, організації, установи – ком-
петенція яких поширюється на певну частину 
технологічного циклу захисту від загроз або пев-
ні види загроз (Міністерство оборони, Міністер-
ство внутрішніх справ, Міністерство надзвичай-
них ситуацій, Державна прикордонна служба, 
Служба безпеки, Міністерство охорони здоров'я 
України тощо), а також підрозділи органів, орга-
нізацій, установ “загальної компетенції”, для яких 
захист від загроз не є головною функцією (Мініс-
терство економіки, Міністерство фінансів, Мініс-
терство промислової політики тощо), але які, про-
те, можуть мати у своєму складі відповідні спеціа-
лізовані структурні підрозділи [8, с. 108]. 

Окрім того, у державній складовій сектору 
безпеки України виділяють ланку стратегічного 
управління і виконавчу ланку. Ланку стратегіч-
ного управління становлять Верховна Рада, Пре-
зидент, Рада національної безпеки і оборони 
України, Кабінет Міністрів України, а виконавча 
ланка включає службу внутрішньої безпеки – 
Службу безпеки України; розвідувальні органи – 
Службу зовнішньої розвідки України; Головне 
управління розвідки Міністерства оборони Укра-
їни; Управління розвідки Державної прикордон-
ної служби України; поліцію – міліцейські під-
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розділи Міністерства внутрішніх справ України; 
жандармерію – Внутрішні війська МВС України 
та Управління державної охорони України, при-
кордонний контроль – Державну прикордонну 
службу України; сили оборони – Збройні сили 
України тощо [3]. Подібно до державного секто-
ру, недержавний сектор складається із суб'єктів 
“профільних” і “загальної компетенції”. Сучас-
ний етап світового розвитку та сучасна концеп-
ція безпеки пов'язані із зростанням ролі саме не-
державного сектору – з точки зору як носіїв за-
гроз (терористичні та злочинні угруповання, не-
легальні посередники в торгівлі зброєю тощо), 
так і сил, що їм протистоять (міжнародні органі-
зації з питань безпеки, неурядові аналітичні 
центри, приватні служби безпеки) [8, с. 108]. 

Отже, у вузькому значенні сектор безпеки – 
це сукупність державних органів (розвідуваль-
них, контррозвідувальних, правоохоронних) та 
військових формувань, до компетенції яких від-
несено безпосередній захист держави, суспільст-
ва, а також громадян від реальних та потенцій-
них внутрішніх і зовнішніх загроз та викликів. У 
широкому значенні сектор безпеки включає су-
купність органів державної влади та управління, 
до функцій яких віднесено забезпечення безпеки 
держави, суспільства, громадян від реальних та 
потенційних внутрішніх і зовнішніх загроз, а та-
кож громадянське суспільство, що здійснює на-
гляд та контроль за їх діяльністю. 

На думку деяких вчених, одним із заходів 
щодо реформування сектору безпеки є впрова-
дження належного врядування, що передбачає: 
1) впровадження парламентського/демократич-
ного контролю; 2) розвиток цивільно-військових 
відносин; 3) подолання корупції в секторі безпе-
ки [4, р. 8]. При цьому, подолання корупції в сек-
торі безпеки, розглядається як один із аспектів 
належного врядування. Водночас, на наше пере-
конання, враховуючи сучасний рівень поширен-
ня корупції в Україні, її значну суспільну небез-
печність, інституційність та системний характер, 
саме впровадження належного врядування слід 
розглядати як один з основних заходів, спрямо-
ваних на запобігання корупції та зменшення ко-
рупційних ризиків секторі безпеки, а не навпаки. 

Термін “врядування” чи “урядування” ви-
користовується для визначення функції високо-
організованих систем, що забезпечує їх структу-
рну цілісність та режим діяльності, необхідний 
для досягнення мети їх існування. Врядування 
стосується місії організації, збереження її цінно-
стей, а також забезпечення базових демократич-
них цінностей у роботі. Врядування не є синоні-

мом терміну “управління”, що стосується проце-
су прийняття та впровадження рішень відповід-
ними органами. 

Концепція належного врядування бере свій 
початок у європейській правовій доктрині і базу-
ється на двох основоположних принципах – де-
мократії та верховенстві права. “Врядування” – 
це реалізація повноважень або влади – політич-
ної, економічної, адміністративної тощо – із 
управління ресурсами та відносинами всередині 
країни. Воно включає механізми, процеси та ін-
ституції, за допомогою яких громадяни та 
об’єднання громадян задовольняють власні інте-
реси, реалізовують свої права, виконують 
обов’язки та узгоджують суперечності [9]. 

За визначенням Міжнародної організації 
боротьби з корупцією “Transparency Internatio-
nal”, врядування – це поняття, що виходить із 
традиційного уявлення про управління у кон-
тексті зосередження на відносинах між керівни-
ками, публічними інституціями та громадянами, 
включаючи процесах, за допомогою яких вони 
приймають рішення та впроваджують їх в життя. 
У свою чергу, належним є врядування, якому 
характерний загальний характер, підзвітність, 
прозорість, ефективність, швидкість реагування 
(можливість підпадати під вплив), інклюзивність 
(відсутність будь-якого роду дискримінацій), по-
вага та дотримання принципу верховенства права 
і вжиття заходів, спрямованих на мінімізацію 
можливостей для корупції [10, p. 22].  

“Належне врядування” означає таке ефек-
тивне управління ресурсами та відносинами все-
редині країни, за якого воно є відкритим, прозо-
рим підзвітним, безпристрасним і реагуючим на 
потреби населення. 

Ключовими елементами належного уряду-
вання є: 

1. Політичні принципи: належне урядуван-
ня ґрунтується на запровадженні представниць-
кої та підзвітної форми управління; належне уря-
дування потребує існування сильного та плюрас-
тичного громадянського суспільства, в якому діє 
свобода слова та право на об’єднання; належне 
урядування потребує функціонування ефектив-
них інституцій; належне урядування потребує 
пріоритету принципу верховенства права, який 
забезпечується шляхом запровадження незалеж-
ної та ефективної правової системи; належне 
урядування потребує високого рівня прозорості 
та підзвітності публічних та корпоративних про-
цесів. При цьому, співпричетність – необхідна 
передумова ефективності публічних послуг. 
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2. Економічні принципи: належне уряду-
вання потребує пропагування широкого економі-
чного зростання, динамічності приватного секто-
ру та соціальної політики, що призводить до 
зменшення бідності. Економічне зростання най-
краще досягається за умови ефективності, від-
критості і “ринковості” економіки; “інвестуван-
ня” в людей повинно бути пріоритетом, який до-
сягається через відповідні процедури та інститу-
ції, діяльність яких спрямована на полегшення та 
удосконалення доступу до якісної освіти, охоро-
ни здоров’я, а також інших послуг, що посилю-
ють людський ресурс країни; існування ефектив-
них інституцій та належного корпоративного 
управління є передумовою розвитку конкурентно-
спроможного приватного сектору. Зокрема, для 
функціонування ринку необхідні соціальні норми, 
які забезпечують гарантії права власності та дого-
вірних зобов’язань; виважене управління націона-
льною економікою є життєво необхідним для мак-
симізації економічних та соціальних досягнень [9]. 

Відповідно до документів Європейського 
Союзу, режим належного врядування ґрунтуєть-
ся на наступних п’яти принципах: відкритість, 
співпричетність, підзвітність, ефективність та 
послідовність.  

Відкритість означає наявність прямого та 
зворотного зв’язку із громадськістю, прозорість 
функціонування. Співпричетність означає широ-
ку участь громадськості в процесі управління. 
Принцип підзвітності вимагає забезпечення від-
повідальності органів державної влади перед су-
спільством. Ефективність означає вчасність та 
результативність дій, а послідовність – наявність 
зв’язку між діями, їх узгодженість. 

Важливим елементом концепції належного 
урядування є принцип належного управління 
(good administration). Цей принцип вимагає на-
лежного дотримання адміністрацією прав індиві-
дів під час надання якісних адміністративних 
послуг завдяки використанню чітких управлінсь-
ких методів. Адміністрація зобов’язана діяти у 
такий спосіб, що відповідає законним та розум-
ним очікуванням тих, кому вона служить, що 
власне й підтверджує її “належність” [11, p. 38]. 

Сформована наприкінці ХХ сторіччя концеп-
ція Європейського адміністративного простору по-
кликана забезпечувати однакову реалізацію прав 
громадян та юридичних осіб у межах ЄС, якісне та 
ефективне надання адміністративних послуг. 

Елементами такої системи виступають 
принципи, правові норми, стандарти, національні 
адміністративні традиції, спільні соціальні та 

культурні цінності національних держав та між-
народне співробітництво. 

Принципи поділяють на чотири основні 
групи, до яких відносять: 

1. Групу “Юридична визначеність” – прин-
цип правової держави, верховенства права, на-
дійності, передбачуваності, зв’язаності адмініст-
рації законом, недискримінації, пропорційності, 
обґрунтованості, процедурної справедливості, 
своєчасності. 

2. Групу “Відкритість та прозорість” – 
принцип відкритості на перевагу секретності, 
прозорості на перевагу дискретності, винятково-
сті конфіденційного та секретного характеру дія-
льності органів публічної влади, набрання закон-
ної сили тільки після офіційного опублікування, 
підлеглості публічних адміністрацій зовнішньо-
му контролю, обов’язкового обґрунтування та 
наведення підстав прийнятого рішення особі, чиї 
права чи законі інтереси зачіпаються у зв’язку із 
його прийняттям. 

3. Групу “Відповідальність” – принцип спра-
ведливості органів публічної адміністрації, презу-
мпція вини органу публічної адміністрації у відно-
синах із громадянином, відшкодування шкоди пра-
ва і законним інтересам громадян, принцип форма-
лізованих процедур із метою уникнення абстракт-
ної відповідальності, примату інтересів особи у 
відносинах з органами влади. 

4. Групу “Ефективність та результатив-
ність” – принцип ефективної адміністрації, ефек-
тивного та результативного виконання європей-
ського законодавства. 

Очевидно, що зазначені принципи можуть 
виступати концептуальною основою для рефор-
мування системи виконавчої влади України. 

У контексті наведених принципів “прозо-
рість” передбачає доступність діяльності держа-
вних установ, процесу прийняття управлінських 
рішень, що вимагає залучення незалежних екс-
пертів для досягнення об’єктивності. Важливою 
передумовою прозорості є моніторинг з боку ін-
ститутів громадянського суспільства. 

Відкритість і прозорість характеризують 
можливість взаємодії громадян, об’єднань, юри-
дичних осіб з відповідним органом влади при 
формуванні і реалізації державної політики, 
впливу на рішення та діяльність цих органів, до-
ступу до повної, об’єктивної, достовірної інфор-
мації про їх діяльність. 

По суті, відкритість влади охоплює три го-
ловні елементи: 1) прозорість – перебування під 
публічним контролем; 2) доступність кожному, у 
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будь-який час, всюди; 3) готовність оперативно 
реагувати, чутливість до нових ідей та вимог. 

Отже, поняття “відкритість” охоплює і має 
ширше значення, ніж більш широковживаний тер-
мін “прозорість”. Відкритість передбачає ще два 
аспекти – “доступність” та “чутливе реагування”. 

Відкритість влади зміцнює демократію, на-
даючи простір для публічного контролю, проти-
діючи надмірній концентрації багатств чи влади 
у руках небагатьох та надаючи більше можливос-
тей для участі громадськості. З іншого боку, від-
критості влади може бути недостатньо для зміц-
нення належного врядування – досягнення цієї ме-
ти вимагає також заходів з активної підтримки 
спроможності громадянського суспільства викори-
стати можливості, які надає відкритість влади. 

Ведучи мову про реформування сектору 
безпеки та впровадження належного врядування, 
зарубіжні вчені звертають також увагу на такий 
принцип, як ефективне керування, що є важли-
вим аспектом здійснення демократичного конт-
ролю. Як було зазначено в заяві Світового банку: 
“Ефективне керування характеризується передба-
чуваною, відкритою і ясною політикою. Це форма 
керування, у якій є дух професіоналізму і яка спри-
яє здійсненню суспільного блага на основі верхо-
венства закону, принципу відкритості й участі гро-
мадськості у вирішенні державних питань”.  

В основі ефективного керування лежать та-
кі принципи: справедливість, співчутливість, 
плюралізм, партнерство, взаємодоповнюваність, 
прозорість, відповідальність, верховенство зако-
ну, дотримання прав людини, ефективність, ре-
зультативність, оперативність, життєздатність.  

Якщо ефективне керування зі своїми нор-
мами й інститутами влади ставить в основу до-
тримання прав людини, то неефективне керівни-
цтво можна охарактеризувати як непідзвітну й 
несправедливу систему керування, у якій є зло-
вживання повноваженнями з боку виконавчої 
влади, процвітає корупція, а громадянське суспі-
льство виявляється відірваним від вирішення 
державних питань [12, с. 20-21] 

Підвищення об’єктивності та прозорості 
прийняття органами державної влади рішень 
можливо досягнути шляхом впровадження інно-
ваційних технологій, таких як “електронне уря-
дування”, що вже тривалий час активно викорис-
товується у багатьох країнах світу та вже довело 
свою ефективність. Як вказує світовий досвід, 
впровадження таких технологій призводить до 
корінного переосмислення ролі та структури ор-
ганів влади, збільшить роль громадян у прийнят-
ті управлінських рішень, тоді як послуги та інфо-

рмація для населення будуть надаватися тоді, там і 
таким чином, як цього потребує суспільство. За-
вдяки такій взаємодії з органами влади і доступу до 
публічної інформації, офіційних документів і рі-
шень адміністративних органів, громадяни будуть 
краще поінформовані і з більшим бажанням бра-
тимуть участь у процесі вирішення державних 
справ. Отже, це забезпечить широку участь гро-
мадськості у процесі прийняття рішень [13-15]. 

На наше переконання, впровадження прин-
ципів належного врядування відіграватиме над-
звичайно важливе значення у контексті антико-
рупційних ініціатив в секторі безпеки України. 
По-перше, сектор безпеки, із врахуванням його 
специфічності, по своїй природі є доволі інетрн-
тим по відношенню до класичних “репресивної” 
та “превентивної” методик боротьби з корупцією 
(системі прийдеться боротися самій із собою), а 
тому їх застосування не принесе особливих ре-
зультатів. У свою чергу, належне врядування на-
самперед спрямоване на удосконалення, підви-
щення ефективності функціонування сектору 
безпеки, а вже наслідком останнього буде подо-
лання корупції та зменшення корупційних ризи-
ків. Тому, “антикорупційна” результативність 
впровадження належного врядування у секторі 
безпеки буде значно вищою, аніж будь-якої кла-
сичної антикорупційної ініціативи. По-друге, 
його запровадження означатиме реформування 
сектору безпеки України відповідно до загально-
визнаних міжнародних стандартів.  

Висновки. Корупція на сьогодні становить 
одну з основних загроз національній безпеці 
України. Високий рівень її поширення серйозно 
загрожує загальному розвитку шляхом підриву 
репутації країни на міжнародному рівні і змен-
шення її інвестиційної привабливості. При цьо-
му, проблемі запобіганні і протидії корупції у 
секторі безпеки слід приділити особливу увагу, 
враховуючи її значну суспільну небезпечність, 
інституційний та системний характер, а також 
корупційну вразливість означеного сектору. 

Належне врядування є ідеальною моделлю, 
до скільки-небудь повної реалізації якої підійш-
ло лише декілька країн світу. Незважаючи на це, 
для досягнення стабільного розвитку, ефективної 
протидії корупції та забезпечення конкурентноз-
датності держави за умов сучасного глобалізова-
ного світу, варто докласти зусиль, аби цей ідеал 
було втілено у реальність. 
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INTRODUCTION OF GOOD GOVERNANCE AS NECESSARY PRECONDITION OF 
EFFECTIVE CORRUPTION PREVENTION IN THE SECURITY SECTOR OF UKRAINE 

 
Summary 

In the article the context of good governance is covered, the role of good governance in the sphere of 
corruption prevention in the security sector and perspectives of its introduction are defined. 

Key words: good governance, security sector, corruption prevention in the security sector. 
 

С.Т. Пунь, В.Е. Скулыш 
ВНЕДРЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАК  

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОРРУПЦИИ В 
СЕКТОРЕ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ 

 
Аннотация 

Раскрывается содержание понятия надлежащего управления, определяются его роль в предот-
вращении коррупции в секторе безопасности и перспективы внедрения в Украине.  

Ключевые слова: надлежащее управление, сектор безопасности, предотвращение коррупции в 
секторе безопасности. 
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ДЖОН ЛОКК: ПОГЛЯДИ НА ПРИЧИННІСТЬ ЗЛОЧИНУ 
 
Автор зробив спробу дослідити погляди Джона Локка на причинність злочину. Причинність злочину, по-

будована Джоном Локком, має складну структуру, головним елементом якої є розум людини. 
Ключові слова: Локк, злочин, людина, неспокій, хибні бажання, хибні судження, воля, розум. 
 

… розум ніколи не помиляється, що є дійсно благо або зло …[3, c.325] 
... моральність дії не залежить від користі, але користь є результатом моральності [4, c. 53]. 

Джон Локк1 
 

                                                        
1 Тут і далі переклад наш – С.Н. 

Постановка проблеми. Комплексне дослі-
дження причин злочину і злочинності неможливе 
без їх філософського осмислення. Саме такий 
спосіб осмислення дозволяє по-особливому роз-
глянути сутність причини злочину, органічно 
поєднуючи наукове знання і буденну життєву 
мудрість. Серед багатьох філософських поглядів 
на причини злочинів і злочинності особливе міс-
це займають погляди представників просвітни-
цького напряму філософії. Одним із них вважа-
ється Джон Локк (John Locke, *29/08/1632 - 
†28/10/1704) – основоположник емпірико-
матеріалістичної теорії пізнання Нового часу, 
який, на думку І.С. Нарського, концептуально 
оформив доктрину лібералізму як прогресивну 
ідеологію домонополістичного періоду [3, c.3]. 
Він вважається одним із захисників і розробників 
принципів свободи совісті та віротерпимості, 
реалізатор ідей співвідношення віри і разуму. Це 
вчений, який поділяв ідеї природного права, сус-
пільного договору, народного суверенітету не-
відчужуваних свобод особистості, збалансовано-
сті влади і не просто продукував такого роду ідеї, 
висловлені до нього іншими. На думку Л.С. Ма-
мута, Джон Локк такі ідеї розвинув, видозмінив, 
доповнив новими та інтегрував у цілісне політи-
ко-правове вчення – доктрину ранньобуржуазно-
го лібералізму, як увібрала в себе багато досяг-
нень політико-юридичного знання і передової 
наукової думки [2, c. 332, 339].  

З позицій кримінології викликає інтерес 
позиція Джона Локка щодо природного стану 
людини – стану повної свободи стосовно дій [1, 
c. 203], причини яких також висвітлюються ним. 
Викликає інтерес і визнання Джоном Локком 
наявності в разумі певних задатків або схильнос-
ті. До тієї або іншої діяльності [5, c.120]. Тому 
дослідження філософських поглядів Джона Лок-
ка на причинність злочину вважаємо  необхідним 

у контексті комплексного дослідження причин 
злочину та злочинності.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідників життя та поглядів Джона Локка у 
світі чимало. Так, філософію Джона Локка роз-
крили Н.Г. Городенський, Л.О. Гур’євська, М.В. 
Захарченко, А.В. Кузнєцов, В.С. Серебренніков, 
Н. Сперанський, І.І. Царьков, Peter Alexander, 
Peter R. Anstey, Graham Alan John Rogers, I.C. 
Tipton, Neal Wood, John W. Yolton. Однак аналіз 
праць цих учених показав, що ними не проводили-
ся дослідження філософських поглядів Джона Ло-
кка на причини/причинність злочину, що і зумови-
ло необхідність їх дослідження автором. 

Наведене зумовило мету статті – дослідити 
погляди Джона Локка на причинність злочину.  

Виклад основного матеріалу. Серед праць 
Джона Локка «Досвід про людське разуміння», 
«Досвід про віротерпимість», «Листи про віроте-
рпимість», «Досвіди про Закон Природи», «Два 
трактати про правління» та інші можемо виділи-
ти два основних твори, в яких висвітлені його 
погляди на причинність людської поведінки, в 
тому числі і злочинної – «Досвід про людське 
розуміння» та «Досвіди про Закон Природи». 
Почнемо з того, що Джон Локк убачав причини 
всього в разумі людини, який ставить її саму 
вище від інших чуттєвих істот і дає їй усю ту пе-
ревагу і володарювання над ними. Сам разум є 
основою процесу розуміння, яке «подібно до 
ока» дає людині можливість бачити і сприймати 
всі інші речі [3, c. 91]. Крім того, що Джон Локк 
пише про можливість людини бачити і сприйма-
ти «всі інші речі», залишаючи за людиною таку 
можливість, він також залишає за людиною не 
тільки можливість, а й самостійність вибору дій. 
І завдячувати цьому людина повинна своєму ро-
зуму, який визначає волю людини, «... оскільки 
воля є не що інше, як сила розуму спрямовувати 
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діяльність здатності людини на рух або спокій, 
оскільки вони залежать від такого напряму, то на 
питання  “Що визначає волю?” істинною і належ-
ною відповіддю буде: “Розум”, бо у загальній 
спрямовуючій силі визначає той чи інший конкре-
тний напрям тільки сама людина, яка проявляє да-
ним конкретним способом свою силу…» [3, c. 300].  

Що спонукає людину вчиняти дії, руха-
тись, не залишатись у стані спокою? Тільки не-
задоволеність станом, у якому перебуває людина 
– ось причина ії неспокою, її руху, зміни нею 
існуючого «спокійного» стану. І навпаки задово-
леність існуючим станом є не що інше, ніж «… 
спонукальною причиною продовження того ж 
самого стану або дії … в даний момент…». Задо-
вольнити існуючий стан, який не задовольняє, – 
змінити його, здійснити «переміни». Стан речей, 
який не задовольняє людину, характеризує її як 
людину, яка перебуває в стані неспокою. Тобто 
Джон Локк вважає, що «… спонукальною при-
чиною переміни буває завжди деякий неспокій, 
тому що ніщо, крім неспокою, не спонукає нас 
до переміни стану або до нової дії [3, c. 300].  

Який стан речей задовольняє людину? Ми 
уявяємо собі, що це такий стан, при якому люди-
на володіє всіма необхідними для неї благами. 
Відсутність блага, яке людині необхідне, – стан 
речей, який її не задовольняє. Такий стан викли-
кає у неї неспокій, «неспокій розуму», який, за 
Джоном Локком, ототожнюється з «бажанням», 
яке виникає у зв’язку з відсутністю благ. Саме 
«бажання» або «неспокій розуму» і спонукає 
людину до вчинення дій, які вона вчиняє (саме у 
зв’язку з нестачею благ) як результат послідов-
ного визначення її волі. Але є одне зауваження: 
«бажання» існує тільки тоді, коли людина відчу-
ває «страждання» в результаті відсутності благ, 
наприклад, деякі блага можуть бути відсутніми, а 
особа, спостерігаючи їх відсутність, не страждає 
від цього. Отже, неспокій людини, який характе-
ризується її стражданням, на думку Джона Лок-
ка, визначає її волю.  

Джон Локк визнає існування впливу добра 
і зла (чи наявні вони, чи відсутні) на розум. Але, 
все ж таки, те, що час від часу безпосередньо ви-
значає волю на вчинення кожної довільної дії, є, 
на його думку «… неспокій бажання, спрямова-
ного на яке-небудь відсутнє благо – або негатив-
не…. або позитивне…» [3, c. 302]. Свою позицію 
Джон Локк намагається довести як на підставі 
досвіду, так і на підставі існування явища, захи-
щаючи позицію про те, що неспокій є спонука-
льною причиною дії людини. 

Такий висновок, на думку Джона Локка, 
обґрунтований, оскільки спокій ніяк не спонукає 
людину до дій – людина цілком задоволена своїм 
існуючим станом (перебуває у відсутності пов-
ного неспокою), і їй тоді не потрібні працьови-
тість, дії, воля, крім спрямованих на те, щоб за-
лишитись у такому стані: «…премудрий наш 
творець, відповідно до нашого складу і будови, і 
знаючи, що визначає волю, вклав у людину не-
спокій, який відчувається від голоду і спраги та 
інших природних бажань, які настають, для при-
ведення в рух і визначення її волі заради збере-
ження самої людини і продовження роду людсь-
кого» [3, c. 303]. 

Продовжуючи тему впливу блага на визна-
чення волі, а точніше тему неможливості його 
впливу, Джон Локк указує на той факт, що хоча 
благо і не впливає на визначення волі, але, тим 
не менш, відіграє у її визначенні не останню 
роль, виступаючи певною вершиною, до якої по-
винно рости бажання: «… благо, більше благо, 
хоч би воно було зрозумілим і визнане таким, не 
визначає волі до тих пір, поки наше бажання, 
вирісши співрозмірно цьому благу, не спонукає в 
нас неспокій через його відсутність» [3, c. 303]. 
Позиція Джона Локка видається, на нашу думку, 
логічною, оскільки, якщо бажання не досягло 
рівня блага, якого не вистачає, або, як нам вида-
ється, не набрало достатньої сили, воно просто 
не здатне визначити волю – визначити дії люди-
ни. Що ж впливає на вірогідність досягнення ба-
жанням рівня блага?  

Думаємо, що відповіддю на це запитання є 
запитання Джона Локка «Яке благо є бажаним, 
яке ні?». Тут Джон Локк убачав двояку природу 
блага: блага як блага та блага як зла. Виходячи з 
цієї двоякої природи блага, як нам здається, лю-
дина і повинна відповісти на питання «Яке благо 
бажане, яке ні: благо чи зло?». Звідси можна 
охарактеризувати і бажання людини, які досяга-
ють рівня блага як блага, або ж рівня блага як 
зла. Так, і бажання людини крізь призму філо-
софії Джона Локка можна вважати, залежно 
від виду блага, благими і злими. Отже, благо 
становить предмет бажання. Однак не всі блага 
(благі або злі) викликають бажання у конкретної 
людини: «… хоча всяке благо є власний предмет 
бажання взагалі, однак не всяке благо, навіть 
коли бачать його і визнають таким, необхідно 
викликає бажання у кожної конкретної людини, 
а лише та сторона або та частка блага, яка визна-
ється складовою необхідної частини її щастя» [3, 
c. 309]. Джон Локк також дає характеристику 
якісній стороні блага, зазначаючи, що не всяке 
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благо викликає бажання в людині: «Всяке інше 
благо, яке б не було воно велике насправді, або 
як би не здавалося воно таким, не спонукає ба-
жань у людині, яка не вважає його частиною того 
щастя, яке може задовольнити її в даний момент, 
відповідно до наявних у неї думок» [3, c. 309-
310]. Ми також можемо зробити висновок, що, 
оскільки бажання повинні досягати рівня блага, 
якого не вистачає, а благо повинно бути великим 
або здаватись таким, то й бажання повинні бути 
великими. Звідси ще один висновок: тільки ве-
ликі бажання визначають волю людини. 

Однак навіть і за наявності великих бажань 
люди не завжди бажають найвищого блага. Пи-
тання про те, чому так відбувається, задає і Джон 
Локк [3, c. 310]. Відповідь Джон Локк дає й об-
ґрунтовує її наявністю розуму у людини. Але 
розуму, здатного відкласти виконання і задово-
лення будь-якого зі своїх бажань. Здатність ро-
зуму робити це пояснюється Джоном Локком 
його свободою, свободою розглядати бажання 
людини як об’єкти, з подальшим їх досліджен-
ням і порівнянням з іншими бажаннями: «Адже, 
якщо розум переважно, як очевидно з досвіду, 
має силу відкладати виконання і задоволення 
будь-якого зі своїх бажань і, відповідно, всіх 
один за одним, то він свободний розглядати їх 
об’єкти, досліджувати їх з усіх сторін і порівнюва-
ти з іншими» [3, c. 313]. На думку Джона Локка, в 
цьому полягає свобода людини. А від себе додамо 
власний висновок крізь призму його філософії: ко-
нтроль бажань, свобода розуму людини, свобода 
людини - є речі, нерозривні між собою.  

Свобода, отже, для людини найцінніша. 
Але в той же час – небезпечна, якщо нею непра-
вильно користуватися. Суть цієї тези полягає у 
тому, що правильне користування свободою по-
лягає у правильному розгляді, дослідженні та 
порівнянні бажань розумом. Правильність роз-
гляду, дослідження та порівняння бажань розу-
мом – це їх точність, справедливість, безпомил-
ковість, чіткість, закономірність, регулярність, 
систематичність, чутливість, строгість, чистота, 
бездоганність, обґрунтованість, правомірність, 
рівномірність, коректність і т.ін. Якщо розгляд, 
дослідження та порівняння бажань розумом бу-
дуть неточними, несправедливими, помилкови-
ми, нечіткими, незакономірними, нерегулярними, 
несистематичними, нечутливими, нестрогими, не-
чистими, небездоганними, необґрунтованими, не-
правомірними, нерівномірними, некоректними і 
т.ін., «… відбуваються всі різні непорозуміння, 
омани і помилки, в які ми впадаємо в нашій життє-
вій поведінці та у своїх намаганнях до щастя, коли 

ми квапимо визначення своєї волі і діємо надто по-
спішно, до належного розгляду» [3, c. 313]. 

Щоби уникнути помилок, неправильних 
вчинків (у тому числі і злочинних), розум люди-
ни повинен бути здатним відкласти виконання 
бажання такого злочинного вчинку. Перекона-
тись у цьому, на думку Джона Локка, людина 
може сама: «Щоб попередити це, ми здатні від-
кладати виконання цього або іншого бажання, в 
чому будь-хто може кожен день переконуватися 
на власному досвіді» [3, c. 314]. Джон Локк пе-
реконаний, що саме в цьому треба шукати «дже-
рело всякої свободи» (але сумнівається в тому, 
що це є «свободна воля») – в тому числі свободи 
«… призупинення будь-якого бажання, … спону-
кання волі до дії та виконання дії, яке йде за цим 
спонуканням…» та свободи «… дослідити, роз-
глянути й обговорити, добро або зло те, що ми 
маємо намір зробити …» [3, c. 314]. Можливо, 
хтось і буде заперечувати, що це недолік люди-
ни, але Джон Локк вважав таке «неупереджене 
вивчення» досконалістю природи людини.  

Але стається так, що людина в результаті 
такого «неупередженого вивчення» все ж таки 
робить свій вибір на користь злочинної чи незло-
чинної поведінки. У подальшому, аналізуючи 
«Досвід про людське розуміння» Джона Локка, 
знайдемо і відповідь на його запитання «Як ста-
ється, що люди обирають дурне?» [3, c. 320]. 
Щоб дати відповідь, Джон Локк пропонує дізна-
тись більше про джерело «неспокою», який ви-
значає волю людини, оскільки «неспокій» відчу-
вається людиною завдяки її бажанням: «Щоби 
пояснити, чому люди йдуть різними і навіть про-
тилежними шляхами, хоча вони всі прагнуть ща-
стя, ми повинні розглянути, звідки походять різні 
неспокої, які визначають волю на перевагу кож-
ній довільній дії» [3, c. 321]. 

Усі причини, від яких походять неспокої, 
Джон Локк поділяє на «тілесні страждання» 
та «хибні бажання, які походять від хибного 
судження». Отже, детальніше про першу групу 
причин. До причин, які «… нам непідвладні …» , 
Джон Локк відносить ті, «… якими часто бува-
ють тілесні страждання від потреби, хвороби 
або зовнішніх насильств, наприклад тортура» [3, 
c. 321]. Для того, що б ці страждання впливали 
на волю людини, вони повинні відповідати двом 
критеріям: бути в наявності та бути значними. 
Тільки тоді, відповідаючи таким критеріям, «… 
вони в більшості випадків сильно впливають на 
волю і відхиляють перебіг людського життя від 
чесноти, благочестя, релігії та всього, що до цьо-
го вважають шляхом до щастя» [3, c. 321]. Але 
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вплив на волю людини в даному випадку не під-
тверджується Джоном Локком у всіх випадках, 
оскільки він сам зазначає, що такий вплив відбу-
вається «у більшості випадків», а не у всіх. Крім 
того, Джон Локк пояснює перемогу тілесних 
страждань у визначенні волі людини тим, що 
«ніхто не намагається або не в змозі через те, що 
відвик міркуванням про віддалене і майбутнє 
благо збудити в собі бажання, достатньо сильно 
для того, щоб урівноважити неспокій, який від-
чувається ним від тілесних мук, і тримати свою 
волю постійно націленою на вибір дій, які ведуть 
до майбутнього щастя» [3, c. 321]. Такими є при-
чини «неспокою» людини, які «непідвладні їй» - 
тілесні страждання. 

Цікавий аналіз причин «неспокою» людини - 
хибних бажань, які походять від хибного судження.   

Так, Джон Локк вважає за необхідне, на-
самперед, розглянути хибні судження людей 
про майбутнє благо і зло, через які вводяться 
в оману їх бажання. Так, опису підлягає така 
характеристика щастя або нещастя людини, як їх 
«миттєвість», завдяки якій руйнується прогнозу-
вання віддалених наслідків і людина, у зв’язку з 
цим, не робить поганого вибору. Правильність 
такого вибору обґрунтовується тим, що для лю-
дини речі в момент ії використання є тим, чим 
вони здаються – «… удаване і справжнє благо 
завжди однакові, бо страждань і задоволень рів-
но стільки, скільки їх відчувають, і не більше; 
тому існуюче в даний час благо або зло насправ-
ді настільки велике, як воно здається» [3, c. 322].  
Ось тому, якби кожна дія людини, на думку 
Джона Локка, обмежувалася собою і не тягла за 
собою жодних наслідків, то людина ніколи би не 
помилялась у своєму виборі блага, безпомилково 
віддаючи перевагу всьому найкращому [3, c. 
322]. Така помилка (в результаті якої вчиня-
ється злочин) робиться людиною в результаті 
омани речами бажань людини. І така омана 
відбувається завдяки неправильним суджен-
ням про речі. 

Виявляється, що тільки хибне судження 
вводить людину в оману. Але чому людина хиб-
но судить? А судить вона хибно тому, що су-
дження людини перебуває у хибному тлумаченні 
різного роду порівнянь цих речей. Це судження, 
«... внаслідок якого відсутнє не тільки зменшу-
ють, але цілком зводять у ніщо, коли люди насо-
лоджуються в нинішньому чим можуть і цілком 
запевняються в ньому, роблячи хибний висно-
вок, що звідси не випливе жодного зла, бо омана 
не в порівнянні величини майбутніх добра і зла, 
про які ми тут говоримо, а в іншому за видом 

хибному судженні, яке стосується блага або зла, 
що розглядаються [вже] як причина і засіб при-
несення задоволення або страждання, які будуть 
випливати з них» [3, c. 326].  

Джон Локк визначає два шляхи складан-
ня хибних суджень «що стосується речей ... 
дурних за своїми наслідками і за своєю здатні-
стю доставити нам у майбутньому ... зло»: 1) 
коли людина думає, що від суджень не відбу-
деться так уже й багато зла, тоді як насправді 
відбудеться; 2) коли людина думає, що наслідок 
хоча і може бути важливим, але не має твердої 
обґрунтованості (certainty), так що могло статись 
і по-іншому або ж його можна було уникнути за 
допомогою деяких засобів, наприклад старанніс-
тю, спритністю, використанням випадку, каяття і 
т.д. [3, c. 328]. На думку Джона Локка, це загаль-
не зауваження з його боку, оскільки йому легко 
було б показати у всіх подробицях, що це хибні 
судження. Але головне не це. Головне те, що є 
причинами хибних суджень: 1) незнання (ко-
ли людина складає судження, не довідавшись 
про все, що тільки в її силах); 2) неуважність 
(коли людина не помічає навіть того, що вона 
знає); 3) коли людина не визнає необхідним 
для свого щастя того, що насправді необхідно 
для неї [3, c. 328, 329]. 

Отже, в причинах хибних суджень можна 
побачити, що людина самостійно обирає тип по-
ведінки, і так Джон Локк переконує, що у владі 
людини змінити приємність чи неприємність, яка 
супроводжує всякого роду її  дію. Тому надання 
переваги пороку над доброчинністю є істинно 
хибним судженням.   

Торкається Джон Локк і поняття морально-
сті, яка «… якщо вона покоїться на своїх істин-
них основах, не може не визначити вибір усякої 
людини, яка тільки захоче поміркувати» [3, c. 
331]. Отже, моральність людини визначає її ви-
бір – доброчинний. А якщо мова йде про злочин-
ний вибір  - неморальність людини визначає 
його; людини, яка не розуміє і не хоче цього ро-
бити, людини несвободної - яка не в силах діяти 
або не діяти згідно з вказівкою свого розуму; 
людини, у якої відсутня воля, сила спрямовувати 
її здатності до дії в одних випадках на те, щоби 
викликати рух, а в інших – спокій.  

Проведений аналіз поглядів Джона Локка 
на причинність злочину дозволив дійти такого 
висновку. 

ПРИЧИННІСТЬ ЗЛОЧИНУ, побудована 
Джоном Локком, має таку складну структуру: 

1. НЕСПОКІЙ є спонукальною причи-
ною дії людини. 
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2. Причини, від яких походять неспокої: а) 
тілесні страждання та б) «ХИБНІ БАЖАННЯ, 
які походять від ХИБНОГО СУДЖЕННЯ».  

3. Причини хибних суджень: а) незнання 
(коли людина складає судження, не довідав-
шись про все, що тільки в її силах); б) неува-
жність (коли людина не помічає навіть того, 
що вона знає); в) коли людина не визнає необ-
хідним для свого щастя того, що насправді 
необхідно для неї. 

4. НАДАННЯ ПЕРЕВАГИ ПОРОКУ над 
доброчинністю є істинно хибним судженням – 
ЗЛОЧИННИМ ВИБОРОМ.   

5 . НЕМОРАЛЬНІСТЬ людини визначає 
злочинний вибір, оскільки вона блокує силу 
РОЗУМУ - ВОЛЮ. 

P.S.: Аналізуючи працю Джона Локка «До-
свіди про Закон Природи», так само знаходимо 
підтвердження, що РОЗУМ людини є головною 
складовою (разом з чуттєвими відчуттями) «сві-
точа» природи, завдяки якому пізнається її закон 
(прояв божественної волі), який «... указує нам, 
що узгоджується і що не узгоджується з розум-
ною природою, і тим повеліваючи нам щось або 
забороняючи» [4, c. 4]. Закон, який «... узагалі 
однаково забороняє без причини ображати і під-
давати насильству кого б то не було …» [4, c. 
28]. Закон, який «... належить виводити не з но-
ровів, а з думок людей: не поведінку людини в 
житті, а душі їх варто нам досліджувати, то саме 
там записані декрети природи, там криються мо-
ральні правила і ті принципи, які не можуть бути 
зруйновані норовами, а оскільки вони однакові 

для всіх, то і не можуть мати іншого творця, крім 
Бога і природи [4, c. 29]. Закон, з дотриманням яко-
го «… народжуються мир, згода, дружба, безпека, 
свобода від страху покарання, володіння своїм 
майном і, одним словом, - щастя» [4, c. 53]. Щастя 
– це, з одного боку, велика користь для людини, 
але не така, коли «...кожному дозволено все, що він 
вважатиме для себе корисним згідно з даними об-
ставинами [4, c. 49]. Це ознака неморальності. То-
му, «...моральність дії не залежить від користі, але 
користь є результатом моральності» [4, c. 53]. 
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Summary 
The author made an attempt to research John Locke’s views on the causality of crime. The causality of 

crime, observed by John Locke, has complex structure with the main element – human mind.  
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ДЖОН ЛОКК: ВЗГЛЯДЫ НА ПРИЧИННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Аннотация 

Автор сделал попытку исследовать взгляды Джона Локка на причинность преступления. При-
чинность преступления, раскрытая Джоном Локком, имеет сложную структуру, главным элементом 
которой является ум человека. 

Ключевые слова: Локк, преступление, человек, беспокойство, ложные желания, ложные сужде-
ния, воля, ум. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОСОБЛИВОСТЕЙ ОТРИМАННЯ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 
Суперечності у правдивих показаннях допитуваних у справі осіб можуть бути викликані різними причи-

нами, що змушує слідчого вдаватися до отримання додаткової доказової інформації. 
Ключові слова: особливості запам’ятовування, тривалість збереження інформації, короткочасна пам'ять, 

відтворення події в пам’яті. 
 

Постановка проблеми. Криміналістичною 
характеристикою називається система відомостей 
про криміналістично-значимі ознаки злочинів, що 
відображає закономірні зв’язки між ними і слугує 
побудові та перевірці слідчих версій у розсліду-
ванні злочинів. Її метою є оптимізація процесу роз-
криття і розслідування злочину [1, с. 190]. 

Процеси запам'ятовування, збереження і 
подальшого відтворення інформації визначають-
ся тим, яке місце займає вона в діяльності суб'єк-
та, яка її значущість, для чого людині ця інфор-
мація. Найбільш продуктивно запам'ятовується 
подія, зв'язана з метою діяльності, з її основним 
змістом. У цих випадках навіть мимовільне за-
пам'ятовування може бути більш продуктивне, 
ніж довільне. 

Менш продуктивно запам'ятовуються події, 
не зв'язані з метою діяльності. Найменше ефек-
тивно відбувається запам'ятовування нейтраль-
них, фонових подразників, не пов'язаних зі зміс-
том або з характером протікаючої дії. Необхід-
ною умовою запам'ятовування нейтральних фо-
нових подразників є прояв орієнтовної реакції на 
“новизну” або “яскравість” їх образу. 

Мета дослідження. Суб’єктивні елементи 
криміналістичної характеристики злочинів ма-
ють складну структуру і охоплюють загальні де-
мографічні ознаки: дані про спосіб життя, навич-
ки і схильності, зв’язки і стосунки, а також дані 
про суб’єктивні особливості особи.   

Ступінь наукової розробки. Фундаменталь-
ний внесок у дослідження вказаної проблеми зробили 
вчені Бахін В.П.,Гончаренко В.Г., Сокиран Ф.М., Ко-
стицький М.В., Коновалова В.І., Кузьмічов В.С., Нор 
В.Т., Удалова Л.Д., Шепітько В.Ю. та ін. 

Варто особливо сказати про вплив емоцій 
на процес запам'ятовування. Запам'ятовування 
буде продуктивнішим, якщо сприйняття здійс-
нюється на тлі підвищеної емоційності. Коли по-
дії зачіпають почуття, то розумова діяльність 
людини стає активнішою, примушуючи неодно-
разово повертатися до пережитого. 

Виклад основного матеріалу. Свідок, по-
терпілий, підозрюваний і обвинувачений можуть 
ліпше запам'ятовувати в одних випадках приєм-
не, в інших - неприємне, залежно від того, що їм 
у даному випадку більш важливо, що для них 
більш значущо. Експерименти, проведені П.І. 
Зінченко, показали: “Як неприємні, так і приємні 
події можуть у багатьох випадках втратити для 
людини своє актуальне значення і бути забутими 
через найрізноманітніші терміни. Це може відбу-
тися залежно не тільки від того, яке значення 
вони мали свого часу для людини, але й у зв'язку 
з новими обставинами її життя і діяльності, які 
можуть змінити первинний сенс і значення цих 
подій для особистості” [2, с. 27]. 

Слідчому необхідно враховувати індивіду-
альні характеристики особливостей свідка, поте-
рпілого, підозрюваного й обвинуваченого: за ін-
ших рівних умов одні люди схильні до запам'я-
товування приємного, інші - неприємного, зале-
жно від складу характеру особи - оптимістично 
чи песимістично. 

Сприйняття і запам'ятовування події зло-
чину потерпілим і обвинуваченим має свої особ-
ливості. Не завжди правильне наше уявлення про 
те, що сила і яскравість подразника забезпечують 
у звичайних умовах сприйняття, чіткість і міц-
ність відображення. Надмірно сильні враження 
не тільки підкріплюють, але в певних ситуаціях 
послаблюють або повністю приглушують те, що 
відображене. 

На запам'ятовування події, сприйнятої свід-
ком, потерпілим, обвинуваченим, зазвичай впливає 
їх подальша діяльність. Під її впливом враження 
можуть повністю або частково забуватися. 

Спогад і пригадування не є процесами, ізо-
льованими один від одного. Між ними існує дво-
сторонній взаємний зв'язок. Пригадування є, з 
одного боку, передумовою відтворення, а з іншо-
го - воно виявляється його результатом [3, с. 
326]. Пригадування здійснюється у процесі від-
творення, в ході розповіді свідка, потерпілого, 
підозрюваного й обвинуваченого на допиті. Звід-
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си важливий тактичний висновок: не варто, без 
крайньої потреби, переривати вільне оповідання 
допитуваного. Поставлене в ході вільної розповіді 
питання часто розсіює увагу допитуваного, пору-
шує хід його думок, заважає пригадуванню фактів. 
Не випадково рекомендується починати допит з 
вільної розповіді, оскільки це сприяє активізації 
латентного шару, відображеного в пам'яті. 

За тривалістю збереження сприйнятого 
розрізняють пам'ять двох видів - короткочасну і 
довготривалу, механізми яких абсолютно різні. 
Інформація про будь-яке явище спочатку посту-
пає в блоки короткочасної пам'яті, звідти може 
перейти в блоки довготривалої пам'яті і зберіга-
тися невизначений термін. Перехід інформації з 
довготривалої пам'яті в короткочасну є процес 
відтворення інформації [4, с. 11]. 

Вважають, що короткочасна пам'ять пов'я-
зана з циркуляцією імпульсів по замкнутих нер-
вових зв’язках. 

Тривалість реверберації протягом тривало-
го часу (30-50 хв) викликає стійкі структурні 
зміни в нервових клітинах мозку, які є механіз-
мом довготривалої пам'яті. 

Особа на декілька хвилин може легко за-
пам'ятати номер випадкового телефону або но-
мер автомобіля і потім забуває його. Друкарка 
при друкуванні утримує в пам'яті невеликі урив-
ки тексту до тих пір, поки друкує. Це результат 
функціонування оперативної пам'яті, що виділя-
ється з короткочасної пам'яті, оскільки інформа-
ція, що зберігається в ній, використовується рід-
ко. Той же номер телефону або автомобіля, якщо 
ми користуватимемося ним триваліший час, за-
кріплюється в нашій пам'яті (реверберація). Так, 
реверберація - це перехід інформації з коротко-
часної в довготривалу пам'ять. Процес переходу 
інформації з короткочасної пам'яті в довготрива-
лу називається процесом консолідації, тобто за-
кріплення. Якщо людина в результаті події зло-
чину отримала механічну травму голови, то кон-
солідація може порушитися і він забуває події, 
що безпосередньо передували отриманню трав-
ми. Якщо ж процес консолідації завершився, то 
інформація утримується в пам'яті довго і ніякі дії 
не можуть її викоренити.  Навіть охолоджування 
організму до дуже низьких температур не приво-
дить до того, щоб забулося відображене [5, с. 17]. 

Відомості про короткочасну і довготривалу 
пам'ять вельми значущі для слідчої роботи. 
Знання закономірностей їх функціонування по-
легшить слідчому правильний вибір тактичних 
дій впливу на людину з метою правильного від-
творення забутого. 

Забування – процес, протилежний відобра-
женню та збереженню. Те, що особа забуває, - 
явище фізіологічно цілком нормальне. Зовсім не 
обов'язково, щоб свідок, потерпілий, підозрюва-
ний, обвинувачений постійно тримали в пам'яті 
образи тієї або іншої людини або предмета, по-
в'язані з якимсь злочином, безперервно думаючи 
про них. Як уже мовилося вище, перехід інфор-
мації з короткочасної пам'яті в довготривалу є 
простий вид тимчасового забування. Якби вся 
інформація, що накопичується в пам’яті, одноча-
сно спливала у свідомості людини, то було б 
практично неможливе продуктивне мислення. 
Тільки зусиллям волі люди кожного разу витя-
гують з довготривалої пам'яті ту частину інфор-
мації, яка необхідна для виконання даного виду 
діяльності. “Рух думки, - пише А.Н. Лук, - та ни-
тка, яка переводить необхідну інформацію з три-
валої пам'яті в оперативну” [6, с. 80]. Такий і ме-
ханізм відтворення свідчень свідком, потерпі-
лим, підозрюваним, обвинуваченим. 

Проте зазначимо, що відновлення в пам'яті 
яких-небудь подій, тобто перехід інформації з 
довготривалої пам'яті в оперативну, не завжди 
проходить гладко. Допитуваний іноді не може 
пригадати необхідні відомості. Чи означає це, що 
вони безповоротно забуті? На таке питання учені 
відповідають по-різному. Одні стверджують, що 
нормально функціонуючий мозок утримує і збе-
рігає весь життєвий досвід індивіда, що труд-
ність полягає тільки в неможливості їх довільно-
го відтворення. На думку інших, частина інфор-
мації не зберігається в пам'яті людини, забува-
ється абсолютно. Не вникаючи в суть цієї супе-
речки, відзначимо тільки одне важливе для нас на-
уково-доведене положення: пам'ять зберігає більше 
відомостей, ніж відтворює. Враховуючи це, слід-
чий повинен застосувати серію тактичних прийо-
мів активізації асоціативних зв'язків і так сприяти 
відновленню в пам'яті відомостей про обставини, 
що цікавлять слідство. 

Люди легко і швидко забувають відомості, 
які вони не використовують, не освіжають у па-
м'яті, рідко відтворюють у повсякденному житті. 
Але спостерігаються випадки, коли і події, що 
багато разів відтворювалися, раптом забуваються 
і, незважаючи на зусилля людини, не пригаду-
ються відразу. Подібні “осічки” пам'яті не є від-
хиленням від норми, зазвичай вони швидко про-
ходять. У необхідних випадках слідчий може 
попросити допитаного свідка, потерпілого, підо-
зрюваного, обвинуваченого повідомити додатко-
ве те, що він пригадає після допиту, або провести 
через певний час повторний допит. Слідчий не 
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повинен втрачати надію і в тому випадку, якщо 
навіть якась обставина допитуваному покажеться 
безповоротно забутою, оскільки, спонукаючи 
допитуваного до активної розумової роботи і мо-
білізації вольових зусиль, можна домогтися при-
гадування забутого.  

При відтворенні якої-небудь події завжди 
має місце пізнавання. У даному випадку мається 
на увазі не пізнавання предмету або людини при 
повторному сприйнятті під час слідства, а пізна-
вання допитуваним відтворного, ним матеріалу 
на допиті. Відтворення факту, явища, яке не су-
проводжується відчуттям пізнавання, не усвідо-
млюватиметься як спогад. Тому від ступеня пі-
знавання відомостей, що повідомляються, зале-
жатиме точність і правильність показань [7, с. 
33]. Пізнавання має ступінь вираженості - від 
слабкого відчуття знайомства з відтворюваним 
матеріалом до повної упевненості в його точнос-
ті. Саме цим пояснюється прояв упевненості або 
невпевненості допитуваного щодо того, що він 
розповідає слідчому. Треба пам'ятати, що оцінка 
свідчень свідком, потерпілим, підозрюваним або 
обвинуваченим не завжди може відповідати дій-
сності. Практиці відомі випадки, коли свідчення, 
точність яких здавалася безперечною, згодом 
виявлялися помилковими. Пізнавання іноді ство-
рює ілюзію достовірного знання, викликає поми-
лкову упевненість в міцному запам'ятовуванні 
матеріалу, зовнішності людини, приводячи до 
добросовісної помилки. 

Тому в ході допиту потрібно уміти розуміти-
ся на індивідуальних відмітностях пам'яті свідка, 
потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого.  

Індивідуальні властивості пам'яті виявля-
ються, з одного боку, в особливостях  процесу, 
тобто в тому, як здійснюється запам'ятовування, 
збереження і відтворення, а з іншого - в особли-
востях змісту пам'яті, тобто в тому, що запам'я-
товується. Різні поєднання цих особливостей ро-
блять пам'ять кожної людини індивідуальною в 
сенсі її продуктивності. У процесах пам'яті інди-
відуальні відмітності виражаються у швидкості, 
точності, об'ємі, міцності запам'ятовування (три-
валість збереження) і готовності (швидкості) до 
відтворення, які визначаються біологічними осо-
бливостями, умовами життя та виховання. 

Висока продуктивність професійної пам'яті 
пояснюється спрямованістю інтересів людини. 
Іноді професійна пам'ять пов'язана з тривалим 
тренуванням і обдарованістю (музиканти, мате-
матики, читці). Вона може залежати також від 
якості уваги, стану людини у момент сприйняття 
і т.д. Готовність пам'яті допитуваного до відтво-

рення також залежатиме від знань, життєвого 
досвіду і т.п. 

Друга особливість виявляється в тому, що в 
одних осіб продуктивно закріплюється образний 
матеріал (обличчя людей, предмети, зображення, 
звуки, кольори і т. п.), у других - словесний (слова, 
думки, числа і т. п.), у третіх - переваг у запам'ято-
вуванні певного матеріалу не спостерігається. 

Запам'ятовуються не всі враження, отрима-
ні особою. Асоціативні зв'язки утворюються ви-
бірково. Крім того, подія може по-різному збері-
гатися в пам'яті. Образи одних предметів і явищ 
утримуються невизначено довго, а інші забува-
ються. Те, що не забуває особа, може бути по-
вним або частковим, тривалим або нетривалим. 
Чинником, що детермінує цей процес, є знову-
таки діяльність особи. 

Залежно від мети діяльності запам'ятову-
вання може носити мимовільний або довільний 
характер. При довільному запам'ятовуванні від-
бувається осмислення образу, відбір і узагаль-
нення головного в нім, а якщо потрібно інфор-
мація заучується. При мимовільному ж запам'я-
товуванні закріплення враження відбувається 
ніби само собою, без зусилля з боку того, хто 
сприймає. З результатом останнього виду запа-
м'ятовування слідчому якраз і нерідко доводить-
ся мати справу. Практика показує, що мимовіль-
не запам'ятовування, як і довільне, в більшості 
випадків забезпечує правильне відтворення по-
трібної інформації на допиті. 

Існує також особливий випадок так званої 
зорово-образної пам'яті. Переважаючий розвиток 
одного з типів пам'яті (зорової, слухової, емоцій-
ної, рухової і т. д.) пов'язаний також з особливос-
тями особи, умовами життя та  діяльності люди-
ни. Так, у філософів, юристів високо розвинена 
словесно-логічна пам'ять; у спортсменів, артис-
тів балету, оперети - рухова пам'ять; у артистів 
драми, кіно - слухова й емоційна; у художників, 
архітекторів - зорова; у музикантів - слухова; у 
хіміків - нюхова; у дегустаторів - смакова; у слі-
пих - нюхова і дотикова. 

Та, незважаючи на таку перевагу одного з ви-
дів пам'яті взагалі, у кожної людини провідне поло-
ження займає все-таки словесно-логічна пам'ять. Це 
зумовлено співвідношенням першої та другої сиг-
нальних систем. П. Павлов вважав, що друга сигна-
льна система у людини головна, оскільки вона під-
порядковує собі діяльність першої сигнальної сис-
теми, “тримає її під контролем” [8, с. 232]. 

Індивідуальні відмітності пам'яті можуть 
виявлятися в тому, що одна людина добре запа-
м'ятовує дати, цифри (наприклад, бухгалтери, 
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рахівники), інша - імена людей (працівники гро-
мадських організацій, відділів кадрів), третя - 
колір фарб (художники, малярі). 

Для правильної оцінки свідчень свідка, по-
терпілого, підозрюваного, обвинуваченого слід-
чому важливо знати закономірності процесу роз-
витку пам'яті людини. 

Пам'ять розвивається й удосконалюється 
протягом усього життя. На неї впливають розвиток 
нервової системи людини, умови виховання і на-
вчання, виконувана робота. При цьому розвиток 
відбувається як кількісно - шляхом збільшення 
швидкості й обсягу запам'ятовування, так і якісно - 
шляхом переходу від образного до словесного, від 
мимовільного до довільного запам'ятовування. 

У дітей дошкільного віку (4-6 років) па-
м'ять в основному мимовільна й образна. Вони 
значно ліпше запам'ятовують і довше зберігають 
все яскраве, нове, таке, що справляє на них силь-
не враження, а також предмети вжитку і звичні 
дії, що багато разів повторюються на очах дити-
ни. Ліпше запам'ятовуються зрозумілі для дитини 
предмети і явища. У цьому віці дитина, в міру сво-
їх здібностей, осмислює сприйняту інформацію. 
Для нас велике практичне значення має висновок з 
експериментів А. У. Запорожця, який вважає, що 
спроби з боку дорослого поставити перед дитиною 
3-4 років завдання запам'ятати щось, що не вплине 
на неї, не приводить ні до яких результатів [9, с. 
86]. Отже, можливість використання дітей указано-
го віку, як лжесвідків виключається. 

У молодшому шкільному віці діти можуть 
довільно запам'ятовувати, але у сприйнятті словес-
ного матеріалу вони ще не навчилися виділяти і 
користуватися опорними смисловими пунктами. 

Інтенсивний розвиток словесно-логічної 
пам'яті відбувається у підлітків середнього шкі-
льного віку і досягає провідного значення у під-
літків старших класів. Останнім уже властиві 
риси пам'яті дорослої людини. У них значно зро-
стає міцність збереження і точність відтворення 
подій [10, с. 85]. 

Установлено, що до 20-25 років пам'ять за-
звичай поліпшується, до 40-45 років зберігається 
на одному і тому ж рівні, потім поступово почи-
нає слабшати[11, с. 68]. 

Люди похилого віку легко забувають пото-
чні події. Але це лише один етап вікових пору-
шень пам'яті. На наступних етапах забуваються 
трудові навики, не відтворюються набуті знання, 
втрачається пам'ять відчуттів і, нарешті, пам'ять 
звичок. Але у старих людей зберігаються вра-
ження дитячих років. Знання вікових особливос-
тей пам'яті важливі для слідчого, оскільки допо-

магають йому орієнтуватися в причинах розбіж-
ностей свідчень людей різного віку. 

Слідча практика знає і такі випадки, коли 
свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинуваче-
ний абсолютно упевнено “згадують” факт, якого 
не було насправді. Таке порушення відноситься 
до патології, але нерідко спостерігається і у ціл-
ком здорових людей, наприклад, у стомленого 
допитуваного. 

Бувають випадки провалів пам'яті (амнезії), 
коли з свідомості випадають події, що заповню-
ють певний (більший або менший) відрізок часу. 
Провали пам'яті можуть наступити, зокрема, у 
потерпілого після отриманої травми або непри-
томного стану. Нерідко слідчому, уміло корис-
туючись асоціаціями, вдається домогтися того, 
що провал пам'яті усувається. 

При хворобі Корсакова (психічне захворю-
вання в алкоголіків) різко порушується функція 
відображення, але майже не порушується функ-
ція збереження в пам'яті подій і відтворення їх. 
Подібні явища також властиві людям похилого 
віку і людям, що страждають склерозом мозко-
вих судин. 

Узагалі ж варто сказати, що існують люди, 
пам'ять яких працює завжди безвідмовно, без 
зривів і промахів і без спотворень. Щоб домогти-
ся максимальної повноти відтворення, слідчому 
важливо зробити правильний вибір часу допиту 
свідка, потерпілого, підозрюваного й обвинува-
ченого. Спроби учених визначити час найбільш 
продуктивного відтворення інформації виявили-
ся безуспішними. Проте вони небезпідставно 
вважають, що можливість втрати і спотворення 
сприйнятого матеріалу з часом збільшується. 

Висновки. Звідси випливає, що чим ближ-
че за часом допит свідка, потерпілого, підозрю-
ваного й обвинуваченого до тієї події, про яку 
він розповідає, тим більша вірогідність повноти і 
достовірності у свідченнях. 

Але з цього загального правила бувають 
винятки. Свідчення, дані безпосередньо після 
події злочину, іноді виявляються неповними, не-
достатньо ясними, непослідовними. Таке явище 
пояснюється тим, що відбувається відразу ж піс-
ля сприйняття процес гальмування, тому робить 
первинне відтворення недостатньо продуктив-
ним. Протягом подальших двох-трьох днів у про-
цесі збереження інформації відбувається зістав-
лення і посилення в пам'яті частин і елементів 
сприйнятого, їх смислових зв'язків.  

Іноді відстрочений на два-три дні допит 
виявляється ефективнішим, ніж проведений без-
посередньо після події. 
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Criminal characteristic of peculiarities of getting vertal  information 
 

Summary 
Disputes in truthfull testimonies  of offenders  mau be called different reasons. It makes delechtive to 

obtain an additivnail evidence. The process  of kuping in mind , starping and reproducing information is de-
termined what place this information accupys in the activity ag the person.  

Key words: peculiarities of kuping in mind; the length of storage of information; brief memory; repro-
ducing event in memori.        
                                                                                          

                                                                                         В.М. Мельничок 
Криминалистическая характеристика особенностей получения вербальной информации 

 
Аннотация 

Противоречия в правдивых показаниях допрашиваемых лиц могут быть вызваны различными 
причинами, что заставляет следователя действовать для получения дополнительной доказательной 
информации. 

Ключевые слова: особенности запоминания, длительность сохранения информации, кратковре-
мення пам'ять, воспроизведение происшествия в памяти. 
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ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН: ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ 
 
 

Проблема замаху на злочин належить до найбільш актуальних у кримінальному праві, слідчій та судовій 
практиці, оскільки від її розв’язання залежить визначення кола злочинних дій, їх правильна кваліфікація та  
призначення покарання за вчинення замаху на злочин.  

Незважаючи на те, що за останні десятиліття відбулося удосконалення чинного законодавства про кри-
мінальну відповідальність і здійснено ряд досліджень з питань незакінченого злочину та замаху на злочин, зок-
рема в теорії та на практиці сьогодні існують протиріччя щодо актуальних питань даного інституту криміналь-
ного права. 

Ключові слова: замах на злочин, стадії вчинення злочину, незакінчений злочин. 
 
Постановка проблеми. Умисна злочинна 

діяльність – один із видів свідомої, цілеспрямо-
ваної діяльності людини, яка складається з пев-
них етапів. У кримінальному праві психічний 
етап стосовно умисних злочинів називається фо-
рмуванням умислу: виникнення у людини певно-
го наміру, постановка конкретної мети. Цей вну-
трішній психічний стан не проявляється у пове-
дінці особи і перебуває поза кримінально-право-
вим регулюванням. Здійснюючи задумане, лю-
дина спочатку виконує підготовчі дії, а потім 
переходить до вчинення діяння і досягнення пе-
вної мети. Якщо діяння завершено і мета досяг-
нута, то мова йде про закінчений злочин. Якщо ж 
діяння не завершено через причини, які не зале-
жать від волі винного, необхідно встановити і 
юридично оцінити етап (стадію), на якому зло-
чинна діяльність була перервана. 

Визначаючи склад злочину як підставу 
кримінальної відповідальності (ст.2 КК України), 
законодавець має на увазі закінчений, тобто за-
вершений злочин. Це стосується і всіх редакцій 
диспозицій статей Особливої частини Криміна-
льного кодексу України. Однак у житті нерідко 
трапляється, що через певні причини задуманий 
особою злочин реалізується не до кінця. Тому для 
суспільних відносин, які охороняються криміналь-
ним законом, становлять небезпеку не лише закін-
чені, тобто цілком виконані чи доведені до кінця 
злочини, але й такі умисні дії, що створюють умо-
ви для подальшого вчинення злочину, а також без-
посередньо спрямовані на вчинення злочину, але 
які не призвели до його закінчення  через причини, 
що не залежали від волі винного. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Актуальність даної теми підтверджує і ступінь її 
наукової розробки. Питанням, пов’язаним з осо-
бливостями призначення покарання за вчинення 

замаху на злочин, присвячено чимало праць, се-
ред яких можна назвати праці таких учених-
криміналістів, як: О.А. Герцензона, М.В. Гриня,  
М.Д. Дурманова, В.Д. Іванова, В.А.Клименка, 
Н.Ф. Кузнєцової, А.П. Козлова, П.С.Матишевсь-
кого, М.І.Мельника, Г.В. Назаренко, А.А.Піон-
тковського, М.П. Рєдіна, А.І. Сітнікової, М.С.Та-
ганцева, І.С. Тишкевича, В.П. Тихого, А.Н.Трай-
ніна, М.Д.Шаргородського, М.І.Хавронюка, А.В. 
Шевчука та інших. Водночас зазначимо, що пи-
тання про поняття замаху на злочин на сьогодні 
або не досліджуються або досліджуються лише 
фрагментарно. Однак це не означає, що в такому 
дослідженні немає потреби, а навпаки, доводить 
необхідність у його детальному вивченні. 

Мета статті полягає у дослідженні й аналі-
зі змісту поняття «замах на злочин». 

Виклад основного матеріалу. КК України 
визнає злочинними та караними три стадії вчинен-
ня злочину: 1) готування до злочину (ст.14 КК); 2) 
замах на злочин (ст.15 КК); 3) закінчений злочин 
(ч.1 ст.13 КК). Перші дві стадії – готування до зло-
чину та замах на злочин – носять назву «незакінче-
ний злочин» і є його видами [12, с.7]. 

Відповідно до ч.1 ст.15 КК України, замахом 
на злочин є вчинення особою з прямим умислом дії 
(бездіяльності), безпосередньо спрямованої на 
вчинення злочину, якщо злочин не доведено до 
кінця з причин, які не залежать від волі винного.  

Будучи в цілому традиційним, наведене 
вище визначення замаху на злочин порівняно з 
таким визначенням, яке давав КК 1960 р., міс-
тить дві новели. По перше, на законодавчому 
рівні закріплено, що стадія замаху можлива лише 
у злочинах з прямим умислом. По друге, шляхом 
використання терміна «діяння» уточнено, що 
замах на злочин може набувати вигляду як дій, 
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так і бездіяльності (наприклад, мати не годує но-
вонародженого, бажаючи його смерті). 

Завдяки двом указаним новелам закріплене 
у нашому Кримінальному кодексі визначення 
замаху на злочин у кращий бік відрізняється від 
дефініції, наведеної у ст.25 Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду, згідно з 
якою замахом на злочин визнається дія, яка ста-
новить собою значний крок у вчиненні злочину, 
який виявляється незавершеним через обставини, 
що не залежать від намірів особи.  

Юридичне поняття замаху на злочин – це 
«комплексний» образ, у якому акумулюються 
ознаки, що визначаються законодавством і, які 
мають тенденцію змінюватися залежно від кри-
мінальної політики з прийняттям кожного нового 
кримінального кодексу (на основі проведеного 
історичного аналізу норми). 

У широкому розумінні слова замахом на 
злочин можна вважати будь-яку дію, спрямовану 
на вчинення злочину, але яка не закінчена. 

Визначення замаху, - обґрунтовано писав 
І.С. Тишкевич, передбачає певні труднощі» [8, 
с.8]. А ще раніше О.А. Герцензон зазначав, що 
“найбільші  труднощі в розмежуванні стадій  
вчинення злочину містяться у визначенні зама-
ху”. І.С. Тишкевич стверджував: «такі труднощі  
пояснюються тим, що поняття замаху охоплює 
різні за своїм  характером дії, які безпосередньо  
спрямовані на вчинення злочину і які не досяга-
ють стадії закінченого злочину з причин, які не 
залежать від волі  винного» [1, с.352].  

Не погоджуючись з даним положенням, 
М.П. Рєдін вважає, що труднощі з приводу ви-
значення поняття замаху пояснюються такими 
причинами. По-перше, при визначенні поняття 
замаху на злочин необхідно виходити з діалекти-
чної єдності стадій реалізації злочинного умислу 
(стадії створення умов і стадії виконання злочи-
ну). Тому при визначенні поняття замаху на зло-
чин необхідно включати першу стадію реалізації 
злочинного умислу – стадію умисного створення 
умов для вчинення злочину. По-друге, необхідно 
ширше тлумачити поняття «умисні дії (бездіяль-
ність), які безпосередньо спрямовані на вчинення 
злочину» [7, с.57].  

У юридичній літературі замахом на злочин 
визнаються «виконання складу злочину» [6, 
с.368], «виконання об’єктивної сторони посяган-
ня» [10, с.310], «вчинення дій (бездіяльності), які 
утворюють об’єктивну сторону злочину» [9, 
с.215], або «виконання дій, які безпосередньо 
спрямовані на вчинення злочину» [11, с.117]. Аме-
риканський учений Дж. Флетчер вважає, що замах 

випливає з поняття закінченого злочину і є похід-
ним від нього [13, с.442]. Даний погляд підтримує і 
А.В. Наумов, який під замахом на конкретний зло-
чин розуміє «незакінчений різновид».  

Теоретик англійського права Е. Дженкс під 
замахом на злочин розуміє «виражений у діях уми-
сел особи» [3, с.146], не розмежовуючи при цьому 
готування до злочину від замаху на злочин.  

Серед учених-криміналістів законодавче 
визначення поняття замаху на злочин не отрима-
ло однозначного тлумачення. Так, В.Д. Іванов 
розглядає замах на злочин, як «умисні дії (безді-
яльність), які безпосередньо спрямовані на вчи-
нення злочину» [4, с.6].  М.В. Гринь  під замахом 
на злочин розуміє «діяльність, яка спрямована на 
вчинення злочину, але переривається через об-
ставини, які не залежать від волі особи» [2, с.11]. 

А.П. Козлова найбільш вдалим вважає таке 
поняття замаху: «вчинення злочину від його по-
чатку до часткового настання суспільно-
небезпечних наслідків» [5, с.267]. Саме така де-
фініція, як зазначає автор, дозволить: по-перше, 
виключити із поняття замаху термін «вчинення 
злочину», який має невизначений характер; по-
друге, розмежувати замах від готування завдяки 
терміну «виконання злочину»; по-третє, проде-
монструвати, що термін «виконання» охоплює як 
дію, так і бездіяльність; по-четверте, терміном 
«виконання злочину» більш тісно «прив’язати» 
незакінчений злочин до співучасті через співви-
конавця і з законодавчим визначенням суб’єкта 
злочину; по-п’яте, визначити етапи вчинення 
злочину, на яких можливий замах; по-шосте, 
розробити поняття «початок виконання злочи-
ну», яке не менш важливе, ніж  поняття «закін-
чений злочин», однак малодосліджене наукою 
кримінального права [5, с.276].    

М.П. Рєдін визначає замах як «умисне 
створення умов для вчинення злочину, пов’яза-
ного із діями (бездіяльністю), які безпосередньо 
спрямовані на вчинення злочину, якщо при цьо-
му злочин не було доведено до кінця через при-
чини, які не залежать від волі особи» [7, с.128].  
На думку М.П. Рєдіна, основною ознакою замаху 
є «умисне створення умов для вчинення злочи-
ну», оскільки дана ознака властива природі замаху 
і відповідає сутності злочинів залежно від ступеня 
їх завершеності. Критикуючи дане визначення, 
А.П. Козлов, зазначає, що «не варто включати в 
поняття замаху створення умов…», оскільки: по-
перше, не завжди підготовчі дії передують замаху 
на злочин; по-друге, як у теорії кримінального пра-
ва, так і судовій практиці визначено, що кожна на-
ступна стадія вчинення злочину поглинає попере-
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дню, яка не має самостійного значення і не впливає 
на кваліфікацію [5, с.266].  

У підручниках з кримінального права 
України замах на злочин визначають як: «вчи-
нення особою з прямим умислом діяння (бездія-
льності), безпосередньо спрямованого на вчи-
нення злочину, передбаченого відповідною стат-
тею Особливої частини КК України, якщо при 
цьому злочин не було доведено до кінця з при-
чин, що не залежали від її волі» [11, с.92]. 

Для всіх вищеперерахованих визначень 
спільним є те, що замах на злочин – це початок 
безпосереднього вчинення злочину, самостійний 
етап його виконання. Іншими словами, це неза-
вершена дія чи бездіяльність, яка не потягнула 
бажаних для винного наслідків. Коротко можна 
сказати, що замах – це розпочатий, але незакін-
чений злочин [16, с.92]. 

Висновки. Вищевикладене дозволяє зро-
бити висновок, що в сучасній кримінальній науці 
визначення поняття замаху на злочин - досить  
дискусійне й актуальне питання. 

Замах на злочин - це вчинення особою 
умисного діяння, передбаченого Особливою час-
тиною КК України як злочин, якщо при цьому 
воно не було доведено до кінця через причини, 
які не залежать від волі винного. 
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M.D. Dyakur 
ATTEMPT AT THE CRIME: СОNCEPT AND NATURE 

 
Summary 

 
The problem attempted crime is one of the most important in criminal law, investigative and judicial 

practice, because of its solution depends on definition of criminal acts, their properqualification  and  pun-
ishment for committing an attempted crime. 
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Despite the fact that over the past decade was the improvement of current legislation on crimi-
nal responsibility and made a number of studies on incomplete crime and attempted crime in particular,  
in theory and in practice today, there may be differences of opinion on current issues of the Institute of 
Criminal Law. 

Key words: stage of the crime, an incomplete crime, preparation of a crime, attempted crime, the com-
pleted crime. 

 
М.Д. Дякур 

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 
 

Аннотация 
 

Проблема покушения на преступление принадлежит к наиболее актуальной в уголовном праве, 
следственной и судебной практике, поскольку от ее решения зависит определение круга преступных 
действий, их правильная квалификация и  назначения наказания за совершение покушения на пре-
ступление.  

Несмотря на то, что за последние десятилетия состоялось усовершенствование действующего зако-
нодательства об уголовной ответственности и осуществлен ряд исследований по вопросам неоконченного 
преступления и покушения на преступление в частности, в теории и на практике сегодня существует рас-
хождение мыслей относительно актуальных вопросов данного института уголовного права. 

Ключевые слова: покушение на преступление, стадии совершения преступления, неоконченное 
преступление. 
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ЕТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРОРА  

ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПЕРЕВІРОК ЗА НАПРЯМОМ НАГЛЯДУ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНІВ 
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

 
Досліджуються індивідуально-психологічні й етичні основи діяльності прокурора при здійсненні переві-

рок за напрямом нагляду за дотриманням законів у сфері охорони здоров'я. 
Ключові слова: прокурор, прокурорський нагляд, охорона здоров'я, психологічні основи, етичні засади. 

 
Постановка проблеми. Акцентуація  авто-

ром своєї уваги за напрямом етичних і психоло-
гічних основ діяльності прокурора при здійснен-
ні перевірок за напрямом нагляду за дотриман-
ням законів у сфері охорони здоров'я, поясню-
ється тим, що при захисті саме вказаної категорії 
охоронюваних законом прав та інтересів, грома-
дяни дуже часто пов’язують прокурора та слід-
чого з поняттям справедливості. Автор звертає 
свою увагу на важливість індивідуально-психо-
логічних, моральних  та етичних якостей особис-
тості прокурора. Здійснюючи передбачену зако-
ном наглядову діяльність у сфері охорони здоро-
в'я, зокрема прокурор, в тій чи іншій мірі, зачіпає 
інтереси всіх членів суспільства, а тому постає 
питання психологічної та моральної готовності 
до виконання поставлених завдань і відповіднос-
ті займаній посаді.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Від-
значимо, що обрану тематику дослідили ряд уче-
них в галузі прокурорського нагляду, юридичної 
психології та медичного права, зокрема : Алексєєв 
Н.С., Макарова З.В. Несімко О.Д., Сливка С.С., 
Штангрет М.Й. та ряд інших науковців. 

Мета статті. Право на охорону здоров'я 
являється природним і невідчужуваним правом 
кожної людини. Саме тому метою даної статті 
являється визначення загальних етичних і психо-
логічних основ діяльності прокурора при здійс-
ненні перевірок за напрямом нагляду за дотри-
манням законів у сфері охорони здоров'я. 

Виклад основного матеріалу. У відповідно-
сті до Закону України «Про прокуратуру» Генера-
льний прокурор України та підлеглі йому прокуро-
ри здійснюють вищий нагляд за додержанням і 
правильним застосуванням законів. Важливою пе-
редумовою успішного виконання покладених на 
прокуратуру функцій є компетентність і особиста 
дисципліна прокурорів і слідчих прокуратури [2]. 
Указана позиція чітко визначена нормами Дисцип-
линарного статуту прокуратури України (далі Ста-
тут) і взята за основу абсолютно всіх напрямків 

прокурорської діяльності відповідно до основ на-
ціонального законодавства.  

Статтею 2 Загальних положень Статуту ви-
значається також наступне: «Працівники проку-
ратури повинні мати високі моральні якості, бути 
принциповими та непримиренними до порушень 
законів, поєднувати виконання своїх професій-
них обов’язків з громадянською мужністю, спра-
ведливістю та непідкупністю. Вони повинні осо-
бисто суворо додержувати вимог закону, виявляти 
ініціативу в роботі, підвищувати її якість і ефекти-
вність і сприяти своєю діяль-ністю утвердженню 
верховенства закону, забезпеченню демократії, фо-
рмуванню правосвідомості громадян, поваги до 
законів, норм та правил суспільного життя. Будь-
які порушення прокурорсько-слідчими працівни-
ками законності та службової дисципліни підри-
вають авторитет прокуратури, завдають шкоди ін-
тересам держави та суспільства [4, c.15].  

Аналізуючи вказану позицію законодавця, 
доречним буде постановлення умовиводу про те, 
що прокурор в процесі своєї контрольно-нагля-
дової діяльності виступає не лище як державний 
службовець, але й містить у собі втілення особисті-
сної позиції держави до громадянського сус-
пільства та індивіда зокрема. Базуючись на чітко 
визначеному статусі прокуратури в чинному зако-
нодавстві, прокурор виступає від імені держави в 
цілому, а не як представник окремого відомства.  

Автор вважає, що основним критерієм оці-
нки прокурорсько-слідчих кадрів усіх рівнів має 
бути їх особистий внесок у поліпшення ефек-
тивності прокурорсько-слідчої діяльності, по-
стійне підвищення професійних знань, принци-
повість при вирішенні практичних питань, умін-
ня протистояти місництву та відомчим впливам, 
непримиренність до будь-яких  порушень закону.   

 Особа, яка вступає до лав прокуратури, 
повинна відповідати високим професійним, мо-
ральним, психологічним і людським критеріям. 
У даному випадку, саме індивідуально психологіч-
ні якості відіграють важливу роль для роботи на 
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посаді прокурора, слідчого, помічника прокурора. 
Базуючись на професійно-психологічному відборі 
кандидатів, уповноваженими суб’єктами повинні 
враховуватись наступні якості претендента на від-
повідну посаду: здатність і готовність проходжен-
ня служби в прокуратурі; уважність та спостереж-
ливість, швидкість мислення, добра пам'ять, здат-
ність логічно мислити і діяти швидко та рішуче у 
конфліктних ситуаціях, основні риси темперамен-
ту, комунікативність і вміння встановлювати пси-
хологічний контакт з особами тощо.  

Ст. 46 Закону України «Про прокуратуру» за-
значає, що прокурорами і слідчими можуть призна-
чатися громадяни України, які мають вищу юридич-
ну освіту, необхідні ділові та моральні якості. 

Діяльність прокурора дуже різноманітна. 
Вона пов’язана як з роботою державних органів і 
посадових осіб, так і з охороною законних інте-
ресів і прав громадян. Отож у тій чи іншій мірі 
зачіпає інтереси всіх членів суспільства.  

Наведені вище твердження та нормативні 
положення звертають свою увагу на проблему 
реалізації принципів моральності в діяльності 
працівників прокуратури, їхньої психологічної 
готовності до виконання поставлених завдань і 
відповідності високому статусу. 

Зазначена позиція особливо принципова в 
аспекті здійснення прокуратурою контрольно-
наглядової діяльності за напрямом дотриманням 
законів в сфері охорони здоров'я, оскільки здо-
ров'я людини визнається в Україні однією з най-
вищих соціальних цінностей [1]. Важливість і 
пріоритетність указаного напрямку діяльності 
прокурора, пояснюється специфікою самого 
об’єкта нагляду. У даному випадку ним є сукуп-
ність усіх установлених і гарантованих держа-
вою прав і свобод кожного громадянина у сфері 
охорони здоров'я [3, ст.6, ст.49].  

Окрім досконалого знання й оперування 
основами національного законодавства у сфері 
охорони здоров'я, важливе значення мають мо-
ральні якості та психологічні властивості особи-
стості прокурора, який здійснює перевірку, до 
яких, зокрема, відносять: відповідний рівень 
культури, виховання, правосвідомість, громадян-
ська відповідальність, чесність, скромність, інте-
лект, об’єктивність, неупередженість, аналітич-
ність і ряд інших якостей. 

Дане положення передбачає індивідуальне 
спілкування прокурора з особами, які займають у 
системі охорони здоров'я ту чи іншу посаду, 
здійснюють відповідні функції та повноваження 
в державній чи приватній медичній установі, в 
межах вимог конкретного контрольного завдання 

та норм чинних законів. Саме крізь призму вка-
заних правовідносин у кожного конкретного ін-
дивіда чи окремої спільноти загалом (чи то сфера 
охорони здоров'я, чи яка-небудь інша), форму-
ється рівень поваги та довіри до працівника про-
куратури (так звана громадянська позиція), в по-
дальшому до прокуратури, як до уповноваженого 
державного органу, і, на завершення, до держави 
загалом – демократичної, соціальної, правової.   

Кожен працівник прокуратури зобов’яза-
ний діяти не лише в рамках закону, але й керува-
тися у своїй діяльності нормами гуманізму, про-
являти доброзичливість, чуйність, турботу та 
увагу до людей. Громадяни України щодня звер-
таються до прокуратури за захистом своїх прав і 
свобод у сфері охорони здоров'я, пов’язуючи 
прокурора та слідчого з поняттям справедливос-
ті. Часто звернення до прокурора – це остання 
надія на законне вирішення того чи іншого пи-
тання в галузі медицини. Тому прокурор при 
здійсненні повноважень за напрямом нагляду за 
дотриманням законів у сфері охорони здоров'я 
повинен проявляти об’єктивність, неупередже-
ність і справедливість своїм відношенням до ви-
конання посадових обов’язків, щодня утверджу-
вати верховенство закону [9, с.116]. 

Основним завданням прокурора при здійс-
ненні контрольно-наглядових функцій за напря-
мом нагляду за дотриманням законодавства у 
сфері охорони здоров'я є законне, об’єктивне, 
всебічне, своєчасне й ефективне виявлення по-
рушень законів у сфері охорони здоров'я, реагу-
вання, усунення та протидія виникнення аналогій 
у майбутньому. На ряду з указаним, працівник 
прокуратури повинен виховано, конкретно, од-
нозначно та змістовно реалізовувати контрольне 
або планове завдання у сфері охорони здоров'я, 
керуючись у своїй діяльності єдністю права та 
моралі. Прокурор зобов’язаний усвідомлювати 
те, що правові основи повинні втілювати в собі 
принципи гуманізму, справедливості та рівності 
людей. Як зазначає Н.С. Алєксєєв «закони пра-
вової держави втілюють у собі вищі моральні 
вимоги сучасного суспільства» [5, с.192]. 

Закон України «Про прокуратуру» наділив 
прокурорів широкими повноваженнями владно-
розпорядчого характеру у сфері охорони здоро-
в'я, у принципі, як і в інших сферах суспільного 
життя. Однак неправильне користування такими 
повноваженнями, а тим більше зловживання 
службовим становищем при здійсненні контро-
льно-наглядової діяльності, можуть спричинити 
важкі наслідки.  
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Поряд з якостями, які мають загальне зна-
чення, робота прокурора передбачає наявність у 
нього специфічних психологічних властивостей 
характеру. Це, насамперед, глибока і тверда пе-
реконаність у справедливості і великій соціаль-
ній значимості  здійснюваної ним справи, відпо-
відна націленість на досягнення поставленої ме-
ти, підкріплена активною та послідовною діяль-
ністю, високі вольові якості. Враховуючи вели-
кий обсяг владних повноважень, якими наділе-
ний прокурор у сфері охорони здоров'я, його 
обов’язок – ефективно і виключно обачливо ко-
ристуватися ними, скрупульозно аналізувати всі 
обставини справи, ретельно зважувати всі «за» і 
«проти», бути об’єктивним, проникати у сутність 
правових і соціальних явищ, мати мужність ви-
знавати свої помилки і виправляти їх. Особливо-
сті прокурорської діяльності часто вимагають від 
працівника цієї системи виявляти мобільність, 
швидкість і гнучкість мислення, здібність конс-
трукттивно думати і приймати рішення у незви-
чайних, екстремальних умовах без сторонньої 
допомоги, осмислено діяти і виконувати завдан-
ня у мінімальний час [7, с.48-57]. 

Проект Кодексу професійної етики та по-
ведінки прокурора від 31.05.2005 р. указує, що 
публічний характер діяльності прокурорсько-
слідчого працівника та перебування під постій-
ною увагою з боку суспільства покладає особли-
ві обов’язки щодо службової та повсякденної 
поведінки, які він має взяти на себе добровільно 
при вступі на посаду і постійно виконувати.  

Відповідно до ст. 4 проекту Кодексу про-
фесійної етики та поведінки прокурора при ви-
конанні службових обов’язків, прокурор зо-
бов’язаний: ставитися до людини як до вищої 
цінності; поважати і захищати права, свободи і 
гідність громадян відповідно до вітчизняних і 
міжнародних правових норм і загальнолюдських 
принципів моралі; глибоко розуміти соціальну 
значимість своєї ролі, міру відповідальності пе-
ред суспільством і державою за забезпечення 
правової захищеності громадян; розумно і гу-
манно використовувати надані права відповідно 
до принципів справедливості; постійно вдоско-
налювати професійну майстерність, знання пра-
ва, підвищувати загальну культуру, творчо опа-
нувати необхідний на службі вітчизняний та  за-
рубіжний досвід [9, с.116]. 

Не стоїть осторонь проблем морально-
етичних і психологічних основ діяльності проку-
рора й міжнародна спільнота, прийнявши в трав-
ні 2005 р. на Страсбурзькій Конференції Генера-
льних прокурорів Європейські інституції з пи-

тань етики та поведінки прокурорів, яка затвер-
джує основні обов’язки: здійснювати свої 
обов’язки відповідно до національного та міжна-
родного законодавства;  справедливо, неупере-
джено та оперативно виконувати свої функції; 
поважати, захищати та підтримувати людську 
гідність і людські права; брати до уваги те, що 
вони діють від імені та в інтересах суспільства; 
намагатися знаходити справедливий баланс між 
загальними інтересами суспільства та інтересами 
та правами індивідуума [6]. 

Прокурор повинен захищати принцип рів-
ності всіх громадян перед законом та не допус-
кати проявів дискримінації за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального по-
ходження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками [8, с.1-3]. 

Вимоги до особистої поведінки прокурорів 
відповідно до Європейських інституцій з питань 
етики та поведінки прокурорів: прокурори не 
повинні у приватному житті компрометувати 
своєю поведінкою діючу чи досягнену чесність, 
законність і неупередженість органів прокурату-
ри; прокурори завжди повинні поважати закон; 
прокурори повинні поводитися так, щоб збіль-
шувалася всенародна довіра до їхньої професії; 
прокурори не повинні використовувати для спри-
яння своїм особистим інтересам чи інтересам ін-
ших осіб будь-які дані, до яких вони мали доступ 
під час виконання своїх обов’язків; прокурори не 
повинні приймати подарунки, нагороди, отриму-
вати якусь користь, стимул чи гостинність від 
третіх сторін чи виконувати завдання, які можуть 
скомпрометувати їхню чесність, справедливість і 
неупередженість. 

Висновки. Отож, морально-психологічне 
наповнення особистості прокурора при здійс-
ненні перевірок за напрямом дотриманням зако-
нодавства у сфері охорони здоров'я – це характе-
ристика особистості з погляду цілісності її мора-
льного розвитку, сукупності моральних якостей, 
які характеризують її моральну свідомість і по-
ведінку у повсякденній службовій діяльності. Її 
структура охоплює: культуру моральної свідомо-
сті, культуру моральних відносин, культуру про-
фесійного спілкування. У культурі моральної сві-
домості автором виділено теоретичний і психоло-
гічний рівень. До теоретичного рівня відносяться: 
етичні знання, моральні погляди, ідеали, переко-
нання, норми та потреби. Психологічний рівень – 
це емоції, симпатії, антипатії, уявлення про мора-
льне та аморальне, моральні правила та звички.      
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