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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2011 р. Р.О. Гаврилюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
НАТУРФІЛОСОФСЬКІ ПЕРЕДУМОВИ ПРИРОДНО-ПРАВОВОЇ
ТРАДИЦІЇ ПРАВОПІЗНАННЯ
Розкрито виникнення та еволюцію древньогрецьких натурфілософських («фізикалістських») передумов природно-правової традиції правопізнання. Античну філософію показано як незмінний «початок координат» істинної
науки, в тім числі і правознавства. Головна увага зосереджена не стільки на розкритті суті одержаних древньогрецькими мислителями результатів пізнання світу, скільки на демонстрації природи власне процесу пізнання, його закономірностей і особливостей. Аналізуються причини появи перших «криз» наукового пізнання світу та особливо ретельно з’ясовується методологія їх подолання. Послідовно з’ясовано визначальну роль суб’єкта пізнання в розкритті
закономірностей зовнішнього світу. Досліджуються перші природно-правові традиції правопізнання, підходи древньогрецьких мислителів до розуміння причин появи і сутності «природнього права».
Боги вмерли, і перед людиною відкрилася природа.
Ф.Ніцше.

Постановка питання. Ми живемо та творимо в унікальний час змін не лише наукових та
світоглядних парадигм, способів одержання, перевірки, форм викладу та застосування вже готових знань, але й докорінної перебудови стилів
мислення, наших уявлень про можливості розуму, його витоки та етапи поступу. Стосовно правознавства ще не так давно передову європейську юридичну науку, образно кажучи, по справжньому сколихнула книга-бестселер відомого теоретика-правознавця Г.Дж. Бермана «Західна традиція права: епоха формування». Витоки західної
традиції права він побачив ще у так званій Папській революції, яка відбулася дев’ять століть
тому. Як своєрідний вирок європейській теоретичній юриспруденції можна розцінити його
слова: «До ХІ ст. у народів Західної Європи право не існувало як чітка система регулювання або
як чітка система думки» [2, c.93]. У руслі цього
постулату відразу ж стали перебудовуватися чимало правових традиційних доктрин, в тім числі
й природно-правова і позитивістська.
Проте, невдовзі з’ясувалося, що дуже багато вже давно відомих юридичній науці фактів та
теорій не охоплюються природно межами та векторами підходу до правопізнання, запропонованим Г.Дж.Берманом. І ось уже інший західний
корифей теоретичної думки того ж ХХ ст. Мартін Хайдеггер обґрунтовано запропонував посунути час виникнення та початку формування європейської традиції правопізнання не на 9 ст.
назад, як у Г.Дж.Бермана, а на дві з половиною
тисячі років тому - у давньогрецьке класичне по-

лісне суспільство [40, c.14]. Західноєвропейське
мислення, наголошує він, виникло не просто дві
з половиною тисячі років тому, а воно було біля
своїх витоків докорінно інакшим. Його до невпізнання деформувала ще давньоримська теоретична традиція і з тих пір воно представлене для
сучасності не істинним, а в інтерпретації римських юристів. Внаслідок цього ще у ХVII ст.
склалася і по наш час не сходить зі сторінок навіть найсолідніших наукових юридичних видань
надзвичайно груба методологічна помилка, яка
зводиться до того, що природно-правова традиція правопізнання сягає своїми коріннями лише
ХVII ст. і що вона була породжена природознавством ХVII ст. та змодельована за його зразком.
Історичні факти це спростовують та підтверджують принципову правоту позиції М.Хайдеггера щодо витоків сучасної західноєвропейської
науки в цілому та природно-правової традиції
правопізнання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Співзвучна підходу М.Хайдеггера методологічна
традиція розуміння сутності та етапів постання і
розвитку європейського наукового, в тім числі й
правового, мислення вже має певну історію. До її
створення та ствердження доклали зусиль Аверинцев С.С., Автономова Н.С., Адо П.. Андреєв
Ю.В., Ахутін А.В., Богомолов А.С., Брамбо Р.,
Вернан Ж-П., Вільдельбанд В., Гайденко П.П.,
Гегель Г.В.Ф., Доброхотов А.Л., Драч Г.В.,
Жмудь Л.Я., Кессіді Ф-Х., Койре А., Лебедєв
С.П., Лосєв А.Ф., Лурьє С.Я., Маковельський
А.О., Мамардашвілі М., Мандес М., Мочалова
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І.Н., Патнем Х., Рассел Б., Рожанський І.Д., Сергеєв А., Флоренський П.А., Хайдеггер М., Чанишев А.М. та деякі інші. Проте, за винятком Лебедєва С.П. та Хайдагера М., ніхто з попередників не досліджував дану проблему у площині формування пізнавальних традицій та ролі цих традицій в еволюції науки. Але навіть і вони не досліджували спеціально виникнення природно-правової традиції правопізнання, її передумов, начал та
витоків, що може докорінно змінити уяву юристівтеоретиків і юристів взагалі про природне право,
його первісну природу і цінність.
Мета статті – спроба віднайти натурфілософські передумови виникнення та початкової
еволюції природно-правової традиції право пізнання і концентровано викласти їх, дослідити
тодішні форми та сутність думки, основні методологічні інструменти природопізнання усіх рівнів, з науково-дослідними програмами включно,
з’ясувати потенційну можливість застосування їх
до правопізнання.
Виклад основного матеріалу. Витоки наукової методології сягають своїм корінням ще в
античну грецьку натурфілософію, яка сформувалася в історичну епоху давньогрецької культури.
У свою чергу, цьому явищу, як відзначає відомий
сучасний російський філософ і методолог науки
Вадим Розін, передували, як мінімум три наступні передумови: « становлення особистості на рубежі середини першого тисячоліття до н.е., винахід міркувань, поява пов'язаних із цим серйозних
проблем (протиріч і різного розуміння реальності)
та створення норм (правил), що дозволяють міркувати без протиріч, а також одержувати [теоретичні – Г.Р.] знання, що підтверджують і розширюють соціальний досвід» [32, c.101].
Не станемо звертати пильну увагу на історичний час, з яким В. Розін пов'язує появу людини як особистості (середина першого тисячоліття до н.е.) – історична наука ще не виробила
належної спільності поглядів щодо даного питання . Головне полягає в іншому – переднаукове
пізнання світу змінилося науковим його пізнанням у самому початковому його вигляді за правилами протометодології одночасно зі становленням виокремленої із соціуму особистості, з
усвідомленням цією історично найпершою особистістю даного факту та з поступовим переходом її до самостійної, особистісної, не рефлексивної поведінки. Це був період згасання культур прадавніх цивілізацій з їхньою тотальною
колективістською ментальністю й зародження
самосвідомого Я, зародження й утвердження но-
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вої, якісно іншої культури, побудованої на основі
розвиненої мови та мислення.
З погляду сучасної науки і філософії мислення та мова – це не просто інструменти, засоби комунікації людини, але це саме те лоно, як
писав Міраб Мамардашвілі, у якому народжується особистість [28]. Саме ґрунтуючись на цьому,
багато вчених вважають, що особистість античного суспільства і її розумові здібності формувалися одночасно, точніше, у взаємодії, створюючи одне іншому необхідні передумови й умови
[43, P.718; 3, c.24; 39; 21, c.27-28; 12]. Боги ще
продовжували жити на небі, але знання, що
сприймалися раніше, як феномен винятково божественного походження, «приземлилися», стали
пов'язуватися з навколишнім світом, що оточує
людину та пізнаючим цей світ суб'єктом [5].
Ще в давнину існувало й продовжує залишатися до теперішнього часу безліч підходів до
пояснення проблеми виникнення наукового
знання й наукової методології, теоретичного пізнання в цілому. У їх числі більше ста років існує точка зору, згідно з якою наука виникла в
давньогрецькому суспільстві одночасно з філософією, тому що давньогрецька філософія з'явилася й тривалий час існувала в руслі фізикалістської програми (традиції) пізнання, а наука першими своїми корінними питаннями й відповідями на них також досить тривалий період часу
вважала фактично питання філософські [див.,
наприклад: 10; 36; 4; 41; 14; 44; 5]. Зокрема, більшість із вище зазначених авторів-знавців давньогрецької науки й філософії - вважають Фалеса з Мілета – міста, що було під час життя й творчості Фалеса в першій чверті VI століття до н.е.
квітучим космополітичним морським портом,
центром торгівлі з Єгиптом, Перською імперією
й іншими країнами, і яке набагато перевершувало у своєму культурному розвитку та значенні
тодішні Афіни й Спарту.
Про цей факт нашим сучасникам розповів
Аристотель своїм дуже коротким есе про Фалеса,
яке він починає словами: «Фалес із Мілета вчив,
що всі речі – вода» [38, c.177]. У порівнянні з
міфологією, у вмістилищах якої народилося це
осяяння, воно вже саме по собі було найбільшою
революцією, порівняно з іншими, що стосувалися еволюції мислення, викликом міфологічному
сприйняттю світу [див.: 20]. При більш пильному
погляді на це твердження нескладно побачити
прообраз майбутньої науки та наукового мислення, що народжується, – це досить чітко проглядається у вказівці на генетичний зв'язок між
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першоосновою («водою») і похідними від першооснови іншими речами («усі речі»).
Мислення, що починає пізнавальний процес, приречено бути наївним. Це його неминуча,
природня фаза розвитку. Таке мислення ще не
має досвіду й тим більше в нього відсутня традиція пізнання. Воно ще зовсім не уявляє, якою
складною може виявитися реальність, не менш
складні сторони або явища якої стають об'єктами пізнання, які несподіванки й сюрпризи в пізнавальний процес здатний «підкинути» сам суб'єкт пізнання, як непередбачувано можуть складатися відносини між суб'єктом і об'єктом пізнання. Первісне пізнання ще досить далеке навіть від своїх найпростіших розумових форм, а
подібне швидше за все на «придивляння»,
«вслуховування» у свій об'єкт і навіть чуттєве
схоплення його [38, c.46]. У значній мірі умовною, досить наближеною до реальної моделі становлення мислення людства в цілому є модель
розвитку розумової рефлексії в кожної нормальної людини з моменту її народження до досягнення зрілості, що дозволяє нам багаторазово
спостерігати цей процес ніби зримо.
Тому, очевидно, не випадково перший погляд очей людини, переведених з небес, населених божествами, на грішну землю, вихопив з
безлічі непізнаних, точніше кажучи – невідомих
об'єктів воду. У давньогрецький період, як і в
більш ранні часи еволюції людини й людського
суспільства, а також досить тривалий час після
того, практично по теперішній час, вода ототожнювалася й ототожнюється нині із самим життям. Вона була присутня фактично у всіх доступних давньогрецькій людині речах, була здатною
переходити з одного агрегатного стану в інший,
випаровуючись, що сприймалося як зникнення й
знову з'являючись ніби з нічого, випадаючи краплями дощу, кристаликами снігу, обдаровуючи
світ підземними джерелами, огортаючи його неосяжним океаном. Тому, швидше за все, закономірно, ніж випадково, що першим началом, на підставі
якого й за допомогою якого мислячий розум давньогрецької людини намагався зрозуміти й пояснити світ, виявилася вода – надзвичайно розповсюджене фізичне тіло. Вода постійно була і є в
людині, довкола неї, у всьому супутньому й конфронтуючому людині світі. Однак, у визначенні
води в якості першого начала світу була й величезна доля випадковості, про що неодноразово нагадає нам наступний розвиток давньогрецької натурфілософії й більш пізньої людської думки.
Але аж ніяк не є навіть у найменшій мірі
випадковістю, а, навпаки, виступає глибоко за-

кономірним результатом досить тривалої еволюції людського мислення перехід його на якісно
новий етап – етап розумового, розумного мислення. Судження Фалеса «усе є вода» виявилося
абстрактною формулою розумового мислення,
що дійшла до нас та засвідчила про величезний
якісний історичний стрибок у розвитку культури
людського мислення зокрема й людської культури в цілому. Ключовим у формулі світу Фалеса є
слово «вода», що вказує на три обставини, а саме,
що світ тілесний («фізичний»), що він виник з єдиного першоначала – води й що між «водою»
(першоначалом) і «усім» існує нерозривний генетичний зв'язок. Звідси веде свій початок «фізикалістська», натуралістична наукова традиція світорозуміння в цілому й аналогічного розуміння
його складових частин на противагу міфологічній
традиції його розуміння [6; 25, c.35]. Іншої істотної
інформації для аналізу з позицій натурфілософського підходу до пізнання світу і його феноменів
формула Фалеса в собі не містить.
Філософи ж давно побачили в цій формулі
ще один її дуже глибокий зміст – філософську
константу, завдяки якій вона є також фактичним
народженням філософії [див.: 13, с.58]. Зокрема,
С.П.Лебедєв про це писав: «Цей суто філософський зміст полягає у фактичному ототожненні
«усього» і «одного», у розчиненні «усього» в
«одному», у скасуванні «усього», у припущенні,
згідно з яким воістину існує тільки саме першоначало – вода; крім неї, нічого немає, усі інші
речі є тільки її відблиски й несуттєві властивості,
зовсім несамостійні й, в порівнянні з нею, нереальні. Воістину існує тільки одна якісна визначеність – це визначеність першоначала (виділено мною. – Г.Р.). Ніяких інших якостей воістину більше немає. Вода змінюється кількісно –
міняє свою щільність, але від цього її якісна визначеність не перестає бути тієї самою, що характерна саме для води. По істині вода не може
втратити свою якісну визначеність, не може перестати бути водою… Лише здається, що світ
якісно різноманітний, насправді він єдиний і суть
вода… У цій тотожності всього й одного й полягає специфічна філософська позиція в порівнянні з будь-якою іншою, і із цього ототожнення множинності й одного починається власне
філософське збагнення сущого» [24, c.27-29]
(виділено мною. - Г.Р.).
З методологічної точки зору Фалесова вода – це безпосередня тотожність чуттєво сприйнятного й розумового, розумно уявного. Однак у
дійсності ця тотожність, ця єдність тільки гадані,
тому що чуттєве пізнання й пізнання розумове, а

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 604. Правознавство.

7

Р.О. Гаврилюк

тим більше розумно уявне за допомогою різних
способів відображають зовсім різні явища й властивості дійсності. Але не можна навіть стверджувати, що ця єдність якщо вже не реальна, то
потенційна. Навпаки, чуттєве й розумове сприйняття реального світу між собою суперечливі,
конфліктні, а за певних умов пізнання навіть антагоністичні. Це, так би мовити, негативні властивості методологічного виміру формули Фалеса
з погляду перспектив її застосування для аналізу
становлення й еволюції природньонаукової традиції пізнання світу.
Однак ця негативна властивість методологічного виміру формули Фалеса не тільки врівноважується, але й із запасом перекривається
тією фундаментальною для розвитку теоретичного природознавства й філософії обставиною,
згідно з якою поява філософії повністю збігається в часі з появою природознавства [див.: 1,
с.233]. Більше того, філософський епіцентр «Усе
є вода» стає в той же час і своєрідним началом,
центром природньонаукового, точніше кажучи,
«фізичного» способу мислення. Споконвічні філософія й природознавство в образі «фізикалізму» створюють, породжують одне інше. Вони
досягають цього на геніально простому рівні –
рівні загальноприйнятої всім інтелектуальним
співтовариством того часу води як найпростішого, внаслідок чого певна удавана «простота феномену» дійсності, «простота» його пояснення
трансформується, висловлюючись мовою Т. Куна й І. Лакатоса, у парадигму, в «тверде ядро»
науково-дослідної програми дійсності, що формується пізнанням. Для позначення цієї першої
теоретико-методологічної моделі пізнавальної
діяльності, що виникла у співтоваристві давньогрецьких мислителів, вже згадуваний нами С.П.
Лебедєв у своїй докторській дисертації «Генезис
перших філософських дослідницьких програм»
обґрунтовує категорію «стихійна парадигма», що
адекватно відображає як пізнавальну ситуацію того
часу в цілому, так і арсенал філософсько-методологічних засобів науки, що народжується.
Два інших знаменитих мілетця – Анаксимандр і Анаксимен – суттєво збагатили давньогрецькі науку й філософію, що тільки поставали
та були ще пов'язані між собою родовою пуповиною, цілим рядом нових вагомих спостережень і узагальнень, однак з погляду загального,
корінного для них обох питання – про співвідношення першоначала й світу в цілому – фактично підтримали позицію Фалеса, тим самим поклавши початок першій науковій та філософсько-методологічній традиції в пізнанні природи.
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Анаксимандр, зокрема, стверджував, що «усі речі виникають із безмежного», яке назвав «апейроном» [див.: 5, с.31], а Анаксимен такою єдиною для всього світу речовиною-основою вважав
аер [5, c.43]. Спільним знаменником для мілетської науково-філософської традиції був пошук
загального в речах, у світі, виділення «первородної» субстанції, прагнення побачити світ
цільним та єдиним. Якщо перевести зміст міркувань прадавніх мілетців про світ та його складові, категоріально-понятійний апарат їх науки
на мову сучасної науки, то виявиться, що оперували вони всього лише двома категоріями – категорією «якість» і категорією «кількість».
Отже, уявлення древньомілетських мислителів про світ, про співвідношення в ньому першотіла й усього іншого є свого роду «класичним» загальним для науки й філософії началом.
Їхній методологічний інструментарій – чуттєвість, міркування і розум – ще нерозривно злиті
між собою й стихійно, ситуативно домінують то
одне, то інше у ще нерозділеному предметністю
пізнанні. Як показав наступний розвиток давньогрецької теоретичної думки та її методологічного
інструментарію, прихований конфлікт фізичного й
філософського в змісті початкового знання й методів, за допомогою яких воно створювалося, потенційно був заряджений неминучою диференціацією
як предметів, так і методів наукового й філософського пізнання й виявився з неминучістю у виникненні спочатку «фізичної» (природньонаукової), а
потім і «метафізичної» (філософської), образно
кажучи, дослідницьких програм.
Піфагорійці, що підтримали й продовжили мілетську естафету наукового й філософського пізнання світу, спочатку слідували тим же
підходам, що й мілетці, проте незабаром кардинально змінили домінанту своїх цілей та методологічних підходів у пізнанні світу. Вони звернули основну увагу на природне й постійне для
всіх речей світу – відмінність їх між собою та
стали шукати його причину й глибинний зміст.
Цим різним, тобто тим, що відрізняються між
собою, речам піфагорійці стали давати найменування, що також відрізнялися між собою, у яких
фіксувалися деякі, як виявилося у подальшому,
далеко не завжди головні, властивості, у термінології Аристотеля, «гойність [38, c.468]» кожної з речей. Так був покладений початок формування категорійно-понятійного апарату
науки. Для дослідження й опису окремих речей і
світу в цілому піфагорійці вперше стали застосовувати на систематичній основі числа, причому
число в їхній уяві являло собою начало специфіч-
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них властивостей речей, було способом взаємозв'язку безмежного першоначала й світу кінцевих,
конкретних речей. Інакше кажучи, число стало
мірою як першоначала, так і всього сущого у
світі, породило своєрідну числову філософію піфагорійської школи [16, c.174; 17, c.61-62]. За допомогою чисел стало можливим досліджувати й описувати як окремі речі, так і відносини між речами.
Так що пізнавально-методологічну доктрину піфагорійців можна афористично відобразити у формулі «Числа – це речі, а речі – це числа».
Крім того, що західна природничонаукова
думка зобов'язана піфагорійцям відкриттям чистої математики й більш чітким визначенням поняття «математичний доказ», вона повинна бути
також вдячна їм за перше знання того факту, що
індивідуальність кожній речі надають її форма й
структура (тоді ще уявлялося, що це зовсім різні, незалежні між собою явища). Піфагорійці поклали початок науковому пошуку кількісних
законів природи й філософської традиції формалізму, яка була підхоплена іншими мислителями й піднята на найвищий рівень у період давньогрецької думки Платоном. Таким чином,
згідно з уявленнями піфагорійців, у речей і у світу в цілому числова природа. Такий підхід до природи речей дозволив їм також висловити геніальну
й винятково продуктивну для майбутнього розвитку науки ідею, що світ не статичний, а процесуальний, що він перебуває в постійних змінах, а тому «усі» не зводиться до «одного», як у мілетців –
«одне» практично в кожної речі своє, а в різних
речей різне, тому воно чисельне (множинне) і являє собою тотожність взаємно виключних протилежностей. До речі, чи не першими в історії пізнання світу піфагорійці демонстрували формалізм та процесуальність світу з допомогою і законодавства, а законодавство характеризували
кількісно, виявляючи з допомогою цього його
смислові акценти.
Третій підхід до трактування формули Фалеса «усе є одне» запропонував Геракліт. На
відміну від мілетців та піфагорійців він мислив
ці протилежності як взаємозалежні, більше того
– взаємообумовлені, жодна з яких не має переважної самостійності стосовно іншої. Згідно зі
спостереженнями Геракліта, тобто, його чуттєвого й розумового пізнання, ці протилежності начебто «біжать» одна від другої й у той же час
зовсім не здатні до самостійного існування одна
без іншої. Це стосується не тільки «усього», але
й «одного», яке також є залежним від «усього». «
Одне і те ж саме в нас, - зауважує Геракліт, - живе й мертве, бадьоре й спляче, молоде й старе,

тому, що ці [протилежності], перемінившись,
суть ті, а ті, знову перемінившись, суть ці» [38,
c.213]. Інакше кажучи, кожна із протилежностей,
будучи тотожна своїй протилежності, протилежна й суперечить сама собі, кожна є одночасно
сама й інше, кожна в сутності є лише переходом
у свою протилежність. Цю характеристику протилежностей «одного» і «усього» Гераклітом
згодом максимально використає у своєму обґрунтуванні діалектики Г.Гегель (у її гегелівському
сприйнятті та змісті).
Таким чином, мислення Геракліта, його
методологічний інструментарій, у якому домінувало розумне міркування, а не чуттєве сприйняття й просте спостереження, найбільший інтерес
для нас складає тим, що він зрозумів і гранично
чітко виразив базисні елементи основної філософської тези – «усе» і «одне» - саме як протилежності і тим самим у певному сенсі зрівняв їх
у статусі на відміну від трактувань їх статусу мілетцями – «усе є одне» і піфагорійцями «одне є
все». У Геракліта ця формула здобуває зовсім
інший, відмінний від крайностей, зміст: «одне є
все й усе є одне» у той самий час у кожному
конкретному випадку, повсюдно й завжди. Інакше кажучи, Геракліт розвинув і довів до логічного завершення те, що в його попередників уже
було присутнє, але лише потенційно – він виявив
саме єдність одного й множинного.
Завдяки процесуальному характеру всього
сущого, про що зауважили ще піфагорійці, немає
ніяких твердих меж між речами. Тому й говорить
Геракліт, що все, подібно річці, тече й змінюється, нічого не стоїть на місці [див.: 38, c.209], течуть усі тіла, властивості і стани [див.: 38, с.212].
Не можна ввійти, за твердженням Геракліта, у ту
саму річку двічі, тому що «на тих, хто входить в
ті самі ріки, притікають один раз одні, іншим
разом інші води» [див.: 38, c.209], у ту ж саму
річку ми входимо й не входимо, ми є й не є, річ є
вона й не вона [див.: 38, c.211]. Тобто, Геракліт
приходить до логічного висновку, що межа між
«одним» і « багатьма» губиться, перестає існувати, а обидві протилежності безупинно переходять одна у одну, отримуючи в цьому свою нову
«щойність» і « не-щойність» одночасно.
Своєрідним загальним підсумком зусиль
«старших фізиків» - мілетців, піфагорійців і Геракліта – виявилося мимовільне створення ними
конфліктної опозиції трьох трактувань одного й
того самого положення «усе є одне». В основі
цієї опозиції досить чітко проглядалася глибока
проблема логічної дефіцитності пізнавального
мислення. Інакше кажучи, у повний голос за-
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явила про себе необхідність включення відособленого мислення в методологію «фізиків» та їх
«фізичну» картину світу. Наразі виникла потреба
вирішення феномену умоглядного у мисленні.
Як виявилося згодом, із цим завданням блискуче
впоралася елейська школа натурфілософів.
Елейська школа – одна з основних ранньогрецьких філософських шкіл – сповідувала
метафізичний монізм. Найбільш яскравими її
представниками були Парменід, Зенон Елейський і Меліс (приналежність Ксенофонта до
елейської філософської школи, на думку фахівців, сумнівна, хоча не заперечується категорично). Епістемологія елейської школи відзначена
послідовним раціоналізмом та панлогізмом, онтологія – суворим монізмом, відомим у стародавності як вчення «одне й усе» або « єдино-ціле».
Засновник школи, Парменід, уродженець міста
Елеї в Південній Італії, під час свого становлення
як філософа зазнав сильного впливу піфагорійців
(зокрема, він був учнем піфагорійця Амінія).
Парменід винайшов формальну логіку, застосувавши математичний метод доказування до
філософської проблеми про сутність буття й небуття: він дійшов висновку, що буття незмінне й
несотвориме, буття є, а не-буття немає. Цей висновок заперечував саму можливість навіть видимості різноманітності, тим більше суперечливості, як було в «старших фізиків», у самому
бутті та у знанні про нього.
У літературі вже відзначалося, що прагнення в елейців до несуперечності й видалення з
міркувань її джерела – не-буття («не-сущого») –
спричинило дуже глибокі зміни в способі мислення суб'єкта та його пізнанні [див., напр.: 37,
c.46; 5, c.82]. Зокрема, залишившись без своєї
протилежності, суще з відносної категорії перетворилося в абсолютну, нічим уже не обмежену
категорію. У такій ситуації мислити щось відповідно до істини значило мислити його як щось
абсолютне й приписувати йому винятково абсолютні, собітотожні, безвідносні предикати.
У не меншій мірі спричинило зміни в способі мислення елейців їх особливо ретельне відношення до мови, що фіксує результати пізнання, як казав Парменід, до значення тих слів, за
допомогою яких викладається нове знання. «Парменід, - як зауважив Г.В. Драч, - першим порушив питання про можливості мови, оскільки мова передає істину буття» [15, c.267] . Ці слова,
згідно з його уявленнями, не можуть бути довільними, а лише відповідними буттю. «Те, чого
немає, - писав Парменід, - не можна ні пізнати, ні
висловити» [38, c.287]. Людська думка так влашто10

вана, що вона може бути тільки про суще: «Мислити – те ж саме, що бути…»; «можна лише те говорити й мислити, що є…» [38, c.296]. Думки поза
яким-небудь предметом пізнання («думки про несуще»), був переконаний Парменід, також не може
існувати: «Те ж саме – думка й те, про що думка
виникає, тому що без буття, про яке її вирікають,
думки тобі не знайти» [38, c.297].
Перед Парменідом, який прийшов до логічно істинних висновків, що бажаючий міркувати
правильно повинен прагнути до строгої відповідності змісту свого мислення змісту значення
слів, які використовуються у міркуваннях, що
логіка міркувань повинна випливати тільки зі
значень слів і що, нарешті, ця логіка щораз буде
порушуватися, якщо до неї будуть домішувати
дані чуттєвого сприйняття, відкрилася зовсім
нова форма пізнання, якою не користувалися попередні мислителі. Особливість цієї форми пізнання полягала в тому, що зміст думки виводився із
самої думки, а не з чуттєвого досвіду – дані
останнього просто не бралися до уваги при цій формі пізнання, не брали участь у побудові суджень
як джерела для формування змісту думок. Тим самим Парменід уперше в історії людської думки
фактично протиставив відособлене мислення й
чуттєве сприйняття [див.: 35, c.37].
Резюме П.П. Гайденко з приводу того, що
в Парменіда «світ буття й чуттєвий світ уперше в
історії людського мислення свідомо протиставляються (виділено мною – Г.Р.)» [11, c.53], нам
уявляється не точним – це трапилося на більш
пізніх етапах розвитку пізнання. Парменід не
шукав умоглядного буття як якоїсь об'єктивної
сутності платонівського типу, у речах для нього не
було нічого умоглядного, він не визнавав умоглядної реальності, крім реальності самої думки. Для
Парменіда єдино реальною була сфера першотіла
та його кількісних метаморфоз – речей, які чуттєво
сприймаються. Елейці не відкрили умоглядного
буття, вони відкрили всього лише відособлене
(умоглядне) мислення. Але саме таким був історичний виклик, що постав перед ними.
Як відзначає С.П. Лебедєв, Парменід, який
прагнув до логічної строгості й точності, тлумачить положення «усе є одне» буквально, у відповідності зі значенням слів, що застосовуються
для формулювання даного положення, і у відповідності зі значенням самої цієї фрази. Неелейська свідомість за звичай вбачає в цьому положенні вказівку переважно на генетичну єдність
першотіла (одного) і сукупності речей, що з'явилася з нього й у нього ж руйнуються. Парменід же
наполягав на логічній єдності: положенні, що
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«усе» -це саме «одне», а не щось «множинне» або
навіть «усе» [25, c.136; 38, c.290].
Таким чином, думку суб'єкта, що пізнає
світ, слід визнати в якості основного принципу
філософії Парменіда. Він переходить від проблеми людської мудрості й незнання до питання
про способи й методи пізнання, де рефлексивна
настанова виявляється методологічним і антропологічним принципом. Сходження у світ істини
не відволікає людину від піднесеної сфери та не
означає відмови від світу людей, але цей шлях
виявляється дорогою людських інтелектуальних
перемог, а деякі дослідники вважають – правильного морального вибору. Виникаюча в наслідок
цього гносео-методологічна установка долає поширений антропологізм суб’єкта пізнання і повертає його до питання про трансцендентальне.
Учень Парменіда Зенон, на прізвисько
Елейський, названий Аристотелем винахідником діалектики, під якою серед давньогрецьких
інтелектуалів розуміли мистецтво критичного
аналізу «визнаних думок» або спростування аргументів супротивників шляхом доведення
останніх до абсурдності (за допомогою способу
формулювання парадоксів), не тільки прийняв і
підтримав обидві частини філософських постулатів свого вчителя: 1) висновок, що множинність і зміни «сущого» нереальні, а також 2) високу оцінку формальної логіки як методу випробування теорій на істинність шляхом перевірки
їх на логічну несуперечність і послідовність, але
й активно став на їхній захист від критиків. Бажаючи довести, що Парменід був правий, Зенон
Елейський у своїх висновках демонстрував абсурдність протилежних точок зору, а саме тверджень,
що у світі реально існують множинність буття і
його зміни. Найвищим досягненням Зенона в цій
сфері стало формулювання ним чотирьох парадоксів («апорій Зенона»), які були покликані підтвердити нереальність руху очевидними й логічно переконливими прикладами [42; 22].
Однак фактично Зеноном був досягнутий
результат, протилежний від очікуваного – він
логічно строго й послідовно показав, що у піфагорійських уявленнях про рух, простір і час є
щось, притім досить істотне, дійсно не вірне, не
істинне. Апорії Зенона не переконали більш пізніх мислителів прийняти в автентичному вигляді
висновки Парменіда, але разом з тим змусили
цих інтелектуалів перейнятися повагою до формальної логіки та її ролі в розумовому пізнанні,
побачити нові можливості її застосування. Ще
одним неминучим наслідком апорій Зенона стало
переформулювання наступними мислителями

піфагорійських понять по-новому, таким чином,
щоб виключити виявлені Зеноном протиріччя. Ці
спроби проявилися в багатьох конкретних кроках:
в Анаксагора у відмові від колишніх уявлень про
окремі точки й заміні їх безперервною послідовністю, в Аристотеля – у повному відділенні арифметики від геометрії, у представників атомістичної
теорії світу – у чіткому розмежуванні понять фізичної й математичної подільності. У цілому після
Парменіда ті, хто витлумачував поняття буття й
змін, перейшли від монізму, тобто, спроби знайти
єдине начало, що лежить в основі всієї дійсності,
до плюралізму, що зводився до спроб пояснити
світ як щось створене з багатьох різних елементів –
матеріальних часток та інших сутностей.
Отже, елейске вчення виявилося справжнім поворотним пунктом у розвитку пізнання. Не випадково з його появою багато змін починають відбуватися в уявленнях про об'єкт дослідження, у методології пізнання, у розумінні й
побудові його цілей, тактики й стратегії. Швидше за все, найнайважливіше, що зроблене елейцями в пізнанні, полягає в тому, що вони зруйнували наївний синкретизм натурфілософської свідомості в предметній сфері. До-елейске мислення було в основному чуттєвим, у його структурі
чуттєвий компонент був домінантою у свідомості «фізика»-дослідника. Звідси була неминуча
нездатність думки останнього вбачати власну
специфічну, відмінну від чуттєвого сприйняття
форму – абстрактно-логічну. Цей недолік мислення елейці подолали, виявивши відособлене
логічне мислення.
З іншого боку, це мислення містило в собі
норми, які не підходили для опису речей, що
сприймаються чуттєво. Тобто, успішно розв'язавши основну пізнавальну проблему попередників, елейське вчення не менш гостро поставило
нову проблему пізнання – проблему об'єкта для
відособленого логічного мислення. Гносеологічна ситуація об'єктивно вимагала, щоб у цього
мислення був «власний» предмет, з яким воно
могло б співвідноситися, не породжуючи апорій і
не суперечачи йому. Елейці відповідного предмета не знайшли й, вважаючи, що рятують відособлене мислення від докорів в ілюзорності й безпредметності, продовжували наполегливо приписувати чисто логічні характеристики речам, що
сприймаються чуттєво, множачи тим самим апорії,
обвинувачення в ілюзорності й безпредметності, а
разом із цим – число супротивників власного вчення. Таким чином, склалася нова криза в пізнанні,
що найбільше очевидно виявилася в несумісності
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«фізичного» і логічного підходів до пізнання речей, що сприймаються чуттєво.
Успішно розв'язати цю проблему й подолати дане протиріччя випало «молодшим фізикам» - атомісту Левкіпу, Емпедоклу, учневі Левкіпа Демокріту й Анаксагору. Їм належало
знайти серед тіл такі, властивості яких дозволили
б, з одного боку, приписати їм характеристики,
властиві відособленому мисленню, що з'явилося,
а з іншого, пояснити природу виникнення такого
мислення. Причому зробити це було необхідно
за законами самого цього мислення – несуперечливо й не допускаючи виникнення чого-небудь із
небуття. Із цілого ряду пізнавальних позицій
ближче всіх до елейського вчення, у системі якого й виникли вищевикладені проблеми, були
атомісти. Цей факт із різних позицій давно відзначається в науковій літературі, причому саме в
якості позитивної обставини, що зіграв певну
роль у розв'язанні «елейських» методологічних
проблем [10, c.37-39; 27, c.52-54; 26, c.247].
Так, атоміст Левкіп, що розділяв філософські погляди Парменіда, за деякими свідченнями,
висловив припущення, що істина й думка в науці
взаємозалежні. Він також припустив наявність
сущого як множинності й не-сущого як порожнечі, причому це не-суще в Левкіпа мало фізичну, а не логічну природу. Суще в Левкіпа складалося з нескінченної множини першотіл, далі не
ділимих атомів, що й одержали в наслідку найменування (неподільних, тобто атомів), а несуще являло собою простір між атомами, назване Левкіпом порожнечею. Ці суще й не-суще,
разом узяті, він відносив цілком і повністю до
сфери дійсного. Якщо у вченнях «старших фізиків» першотіла мали якісну визначеність (води,
повітря, вогню і т.д.), то «молодші фізики» (атомісти) позбавили ці тіла тих ознак чуттєвого
сприйняття, які видалися їм найбільш суб'єктивними, зробили їх по суті позаякісними, подібними у чомусь до думки [26, c.157].
Згідно уявлень атомістів, характер зв'язку
атомів між собою випадковий і не має ніякого
значення для сфери дійсного, їм однаково, де
перебувати й у якому сусідстві. Різноманітність
же складних тіл, очевидних кожному суб'єктові,
що їх пізнає, та їх специфічна визначеність, що
чуттєво сприймається, обумовлена різноманіттям
форм атомів, що беруть участь у комбінації, порядком їх зчеплення між собою й положенням, у
якому вони перебувають у кожній конкретній
комбінації – зміна хоча б одного із трьох моментів веде до зміни річчю свого зовнішнього вигляду [26, c.80-82]. Таке пояснення всього, що
12

відбувається у світі через атом, одержало в літературі найменування принципу атомістики [див.,
напр.: 31; 19; 9]. Цей принцип став основним в
подальшому розвитку «фізикалістської» (натурфілософської) пізнавальної програми.
Для давньогрецького пізнання, яке продовжило успішно розбудовуватися, атомістичний
принцип у методологічному плані насамперед
був цікавий тим, що в ньому речовина була
представлена абстрактно, у чистому вигляді, зовсім позбавлена усього супутнього, своєї якості.
Завдяки цьому послідовне й несуперечливе виведення з неї чогось нематеріального, наприклад,
психічного, що має безпосереднє відношення до
виникнення, існування та дії права, неможливе.
У силу цього переважаючого всі попередні
принципи абстрагування пізнання, його іманентні недоліки стають ще більш помітними. Так,
атомісти з небувалю для них строгістю й точністю реалізували зміст тези «усе є одне» і показали, що, крім «одного» - атомів і порожнечі навколо них і між ними – немає нічого. Вони «очистили» тілесне від психічного (смаків, запахів і
т.д., у чому суб'єктові, що пізнає світ, відкривається, дається першопочатково якісна визначеність речей). Тобто, у їхній строгій і точній абстрактній конструкції тілесності вилучене все, що не
є «тілом», внаслідок чого стало проблематичним
пояснювати дані чуттєвого досвіду. Для його пояснення атомісти знову найчастіше почали вдаватися
до допомоги форм, порядку й розташування атомів
у речовині ( як, наприклад, при поясненні кольору
білого, чорного і т.д.) [26, c.47, 65]. Це досить негативно контрастувало із логічною послідовністю й
чіткістю пояснення ними тілесного світу, що уявлявся їм світом істини.
Між «світом істини» і конфронтуючим йому «світом феноменів» (чуттєвих сприйняттів) в
уяві атомістів стала складатися нездоланна прірва, яку без логічно неприпустимого «стрибка» у
своїх поясненнях вони ніяк подолати не могли,
що з неминучістю породжувало скептицизм і
агностицизм. Особливо очевидно це виявилося в
зрілого Демокріта – швидше за все, найбільш
класично вираженого прихильника атомізму.
Він, не будучи в змозі в кожному конкретному
випадку встановити залежність між відчуттями
суб'єкта, що пізнає світ, і об'єктивними, у його
уяві, параметрами атомів, дійшов висновку, що
або жодне таке відчуття не відповідає істині, або
зв'язок їх – відчуттів і атомів, що викликає дані
відчуття, нам не зрозумілий. Ми не знаємо, говорив Демокріт, якою по істині є кожна річ, але й не
знаємо, якою вона не є, нічого непорушного ми не
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сприймаємо, але лише щось мінливе залежно від
того, як організовано наше тіло, і від того, що до
нього приходить у вигляді образів. Тому остаточне
резюме Демокріта щодо істинності пізнання звучить як вирок пізнанню: «нічого ми чітко не знаємо, яке воно по істині, істина лежить у безодні (у
бездонному колодязі). Безодню ж вичерпати неможливо [26] . Ще більш узагальнено, чітко і ясно
виклав цю позицію один з послідовників Демокріта, Метродор: «Ніхто з нас нічого не знає, не знаємо ми навіть і того, чи знаємо ми про що-небудь
або не знаємо» [26, п. 63].
Отже, з вище викладеного очевидно, що
атомісти зуміли послідовно реалізувати методологічні вимоги до відособленого мислення, виявлені елейською школою. На відмінну від «старших фізиків» - Емпедокла й Анаксагора, що ототожнювали фізичне й психічне в якісному, вони
розділили ці сфери, зробили їх незалежними одну від іншої. Як пише С.П. Лебедєв, «Атомісти
вчинили з речовиною аналогічно те, що зробили
з думкою еліати: як останні звільнили від чуттєвого сприйняття думку, знайшовши в ній після
цього чисто логічні властивості, так перші звільнили від чуттєвого сприйняття змісту тіло, виявивши в ньому чисто фізичні, тобто кількісні,
характеристики… У результаті перенесення на
фізичне логічних форм мислення відокремилася й
виділилася в самостійну не тільки сфера «чистих
тіл», але сама собою виділилась і відокремилася
також і третя сфера – сфера якісних параметрів
(психічного, « чистої душі»), що колись невідмежовувалась від тіл і несамостійна стосовно них»
[23, c.118-119]. Проте предмет відособленого мислення атомістам також відшукати не вдалося – вони, як були переконані багато їх сучасників, особливо їх послідовники, перестаралися у вивільненні
першотіл (атомів) від якісних властивостей.
Тому Емпедокл, який слідував безпосередньо за атомістами «повертає» першотілам якісну
визначеність, на противагу безякісності елементів у атомістів, що було кроком назад у розвитку
«фізикалістської» пізнавальної програми, і одночасно припускає існування безмежної подільності начал. Перше знадобилося йому, щоб «реабілітувати» чуттєве пізнання, але не в попередньому
статусі «другосортного», а вже одного із двох
«дійсних» методів пізнання, а друге для того,
щоб «уявні» стани (виникнення й загибель, множинність, рух) у максимально можливій мірі
зблизити з логічними формами думки – зробити їх
не суперечними одне одному, а відособлено мислення зберегти не суперечним собі. Другий аспект
являв собою розвиток методологічного арсеналу й

теоретичних конструкцій атомістів. В історії наукової думки цей підхід до вдосконалення пізнавального інструментарію одержав найменування
квалітативної дедукції Емпедокла й був дуже
високо оцінений Аристотелем [7; 8].
Іншими словами, це був один з можливих
варіантів компромісу між питаннями, що були
поставлені атомістами перед об'єктивною реальністю, і потенційними можливостями наявного
методологічного інструментарію натурфілософського пізнання дати зрозумілі відповіді на ці
питання. З точки зору оцінки продуктивності запропонованого підходу для розвитку пізнавального процесу, виявлення його методологічних
переваг було очевидно, що Емпедокл, висловлюючись сучасною мовою, мав на меті трішечки
«розбавити істину думкою», а «думку» подати як
щось у певній мірі дійсне» [34]. Для цього він
висунув конструкцію елементів як всезагальної матеріальної основи всього сущого.
Коріння речей, згідно із цією конструкцією, перебувають у двох станах – «одного» і
«множинності»: «одне» - однорядний, безякісний, нескінченний, самодостатній і нерухливий
масив – сфайрос (куля), умоглядна реальність,
недосяжна грубому чуттєвому сприйняттю [див.:
38, с.350-351]. Другий стан сфайроса – «множинність», що постала перед мисленням реальною безліччю чотирьох стихій: води, повітря,
землі й вогню. Ці стихії, згідно Емпедоклу, споконвічно властиві елементам єдиного тіла, але
присутні в них у настільки нескінченно малих
якісних визначеннях, що ні за яких умов не можуть бути передчасно виявлені суб'єктом, що їх
пізнає. Кожна із цих стихій однорідна в межах
своєї якості, безперервна й сама по собі нерухома, наділена здатністю сприйняття й можливістю
переживати свою якісну визначеність [див.: 38,
с.380]. Тобто, опинившись перед викликом відособленого «психічного» (якісного) як нового феномена буття і усвідомлюючи свою нездатність
пояснити його природу, запропонувати адекватні
методи її пізнання, Емпедокл квапливо знову
«втискує» «психічне» в «фізичне». З метою
спростити гносеологічну ситуацію єдиними «діючими особами» завжди й у всьому він робить
елементи. Але його елементи, будучи задуманими якісно незмінними, вічними, у картині світу
Емпедокла рано або пізно, але неминуче перетворюються у свою протилежність – стають єдиними, що перетворює його методологічну конструкцію з недосконалої в еклектичну. На мові
абсолютної «істини», оскільки тодішнє пізнання
визнавало лише її, це означало виникнення пе-
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ред суб'єктом пізнання нового нерозв'язного в
межах методологічного інструментарію, що застосовувався, протиріччя.
Причому Емпедокл, швидше за все, судячи
зі свідчень, що дійшли до нашого часу, усвідомлював методологічну безвихідність пізнавальної
ситуації, що склалася. Щоб хоча б якось виправдати свої дії й, головне, самому собі пояснити
причини неспроможності, з погляду поставлених
завдань, отриманих результатів, Емпедокл звертає свої погляди на мову пізнання, присутню як
у фіксуванні результатів пізнання, так і в безпосередньому процесі пізнання. Він зауважує, що у
випадку невірного вживання слів, не відповідно
до їх дійсного значення, будь-яка спроба відобразити в мові « те, чого немає, як те, що є», поверне мислення на помилковий шлях, що приведе не до істини, а до омани. Це ще не є усвідомлення Емпедоклом необхідності створення спеціальної мови науки і її категоріально-понятійного апарату (якби навіть цей апарат був і був
найдосконалішим, він однаково не зміг би забезпечити Емпедоклу вирішення поставленого завдання пізнання тими методологічними засобами,
які були застосовані ним до розв’язання даного
завдання). Емпедокла, як переконують джерела,
цілком улаштовує «звичайне слововживання, але
лише усунувши обман, що спотворює предмети»,
«повернувши іменам їх звичайне значення» [див.:
38, с.347]. Однак він, безумовно, перший серед
давньогрецьких мислителів, який висунув до
мови пізнання спеціальні вимоги.
Ще одну спробу несуперечливо об'єднати
істину й думку, описати згідно норм «істинного»
пізнання зміст думки (виникнення й зникнення
(смерть, рух і множинність) і тим самим усунути
дуалізм пізнавальних форм спробував останній з
великих давньогрецьких мислителів-«фізиків»
Анаксагор. Про те, що він розумів методологічні
вади дослідницьких програм своїх попередників,
насамперед Емпедокла, свідчить далеко не риторичне його питання: «Яким чином з не-волосся
може виникнути волосся, і з не-плоті - плоть?»
[див.: 38, с.533]. Правильно визначив Анаксагор
також основну причину неминучості протиріч в
Емпедокла: останній намагався вивести необмежену множину якісних характеристик, що чуттєво сприймаються, з досить обмеженого числа
стихій, керуючись суворими правилами логіки.
Анаксагор, узагальнюючи й творчо переосмислюючи досвід попередників, зробив припущення, що елементом, тобто, найпростішою реальністю, з якої складається світ, є будь-яка чуттєво
сприйнята визначеність видимого світ – залізо,
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плоть, хліб, деревина й нескінченна множина
інших видів, рівно стільки, скільки нам дано в
сприйнятті елементів поверхневого чуттєвого
досвіду, що розрізняє якісно визначені стани.
Носієм цих відособлених якостей Анаксагор вважав «насіння речей», назване пізніше
Аристотелем «гомеомерією». Найпростішою й
вічною, незмінною реальністю, своєрідним
«першотілом», мовою його попередників, Анаксагор вважав власне якість речі – «бути деревом», «бути плоттю» і т.д., а кожна з гомеомерій
окремо уявлялася йому надзвичайно складною,
подільною, що виникає й зникає, складається з
нескінченного числа подібних їй по якості часточок [див.: 38, с.533]. В уяві Анаксагора в гомеомерії однієї якої-небудь якості міститься,
крім аналогічних гомеомерій, ще нескінченна
множина «насіння» інших якостей, більше того –
у кожній гомеомерії вміщуються всі якості всього світу, воістину «усе міститься у всьому» (нагадаємо, спочатку ця формула пізнання виглядала як «усе є одне»). У гомеомерії дерева, зауважував Анаксагор, містяться, наприклад, часточки
різних металів, каменів, костей, плоті і т.д., тому
кожна гомеомерія «нескінченно нескінченна»
[див.: 38, с.533].
На цій підставі Анаксагор формулює
принцип устрою гомеомерії – знову виникати
може тільки те, що вже існує. Немає народження
й загибелі, говорить він, а є тільки «з'єднання» і
«роз'єднання» часток. Тобто, народження й
смерть, що були непереборною перешкодою у
всіх попередників Анаксагора, у нього самого не
пов'язані з якісними змінами, а є у своїй основі
процесами чисто кількісними. Так влаштована,
по Анаксагору, матеріальна причина всього
сущого [див.: 29].
Матеріальній причині, уважав він, протистоїть причина діюча. Такою причиною він запропонував вважати розум (нус). Концепція розуму Анаксагора виявилася несподіваною, але
надзвичайно продуктивною, вона своєрідно запліднила натурфілософію й прискорила виділення з неї власне філософії, сильно вплинула на її
подальший розвиток («вічний першодвигун»
Аристотеля, ідея «первинного поштовху» у філософії Нового часу), означала радикальне протиставлення джерела руху інертної до цього матерії. Анаксагор наділяє розум суперечливими характеристиками: з одного боку, описуючи його
як «найлегшу» із усіх речей, яка при цьому ні з
чим не змішується, з іншого ж боку, стверджуючи, що він «містить повне знання про все й має
найбільшу силу» [див.: 38, с.533]. Однак все ж в
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підсумку Анаксагор приходить до висновку про
безтілесність розуму, що ріднить його з відособленим мисленням елейців. Увесь хід світової
еволюції від нескінченно довгого спокою первинної суміші, невпорядкованості до все більшої
організації космосу був, згідно Анаксагору, наслідком вихідного кругообертання (кругообігу),
викликаного розумом.
Розум в Анаксагора існує сам по собі, незалежно від гомеомерій або впливу на нього чогось ззовні взагалі, діє на основі знання: «розум
знає все» [див.: 38, с.533, п.7]. Більше того, у порівнянні зі статусом гомеомерій розум в Анаксагора головний фактор космогонічного процесу.
Очевидно, саме так розумів Анаксагор співвідношення між тілом і розумом, стверджуючи, що
не змішаний з гомеомеріями й одночасно пронизуючий їх розум наділений стосовно них «найбільшою могутністю» [див.: 38, с.533, п.12]. Запровадження розуму як причинно діючого відособленого мислення спрямовує філософію Анаксагора у напрямку виходу за природні межі «фізичного» способу дослідження, до «метафізики».
Це ще не власне революція, тобто, переривання
однієї традиції давньогрецького пізнання й перехід до іншої його традиції, але більш ніж достатні передумови такої революції. Нескладно побачити, що думка Анаксагора, особливо його конструкція розуму як пізнавального засобу виявилася десь між полюсами «фізики» і «метафізики»,
проте недвозначно позначивши можливий вектор
руху майбутньої теорії, що шукає істину.
Припущення Анаксагора про те, що розум
є началом сущого, виявилося фактично новим
методологічним ключем до осмислення пізнання, що розвивається, точніше, його серцевини –
мислення, тому що мислення здобуває в наслідок
цього самостійність і саме стає причиною сущого у світі ( до Анаксагора саме мислення розглядалося як наслідок функціонування певної матеріальної причини). Хоча відособлене мислення
відкрили елейці, вони не зрозуміли його справжньої природи й не до кінця визначилися з його онтологічним статусом – у будь-якому разі, причинних функцій вони в ньому не побачили. Позиція
Анаксагора принципово відрізняється від методологічних поглядів елейців саме тим, що він сприйняв думку як причину космогонічного процесу, як
її здатність мислити світ, як непереборну силу, як
Розум з великої букви. Розум у вченні Анаксагора,
таким чином, є не просто початковим імпульсом,
не просто причиною руху сущого у світі, а причиною впорядкованого його руху.

Приведені в рух цим Розумом гомеомерії
прагнуть з'єднається із собі подібними, утворюючи внаслідок цього більш-менш однорідні маси
речовини, однак повне відокремлення цих мас
відбутися не може, тому що «у всьому є частина
всього», кожна ж річ здається тим, що в ній переважає. У ході цих перетворень загальна кількість будь-якого роду речовини залишається незмінною, тому що «ніяка річ не виникає й не
знищується, але з'єднується з іншою з існуючих
речей і розділяється» [38, с.532, п.2]. Ці принципи стосуються не тільки гомеомерій, але й їх
протилежностей. Таким чином, Анаксагор розгорнув перед пізнаючим мисленням зовсім нову
картину світу й модель його розвитку.
У порівнянні з попередніми натурфілософськими картинами світу гомеомеричний світ
Анаксагора мав цілу низку принципових переваг.
Насамперед, цілком очевидно, що його гомеомерії всією своєю природою вказують на те, що
вони покликані розв'язувати не стільки чисто
пізнавальні, теоретичні завдання, скільки проблему методологічну – продемонструвати несуперечність світу в цілому і його окремих феноменів, а звідси й несуперечність одержуваних
про такий світ та його феномени будь-яких знань.
Гомеомерії Анаксагора дозволили так само виводити будь-яку якість, що чуттєво сприймається, із
однорідної, а не різнорідної речовини, як це було,
наприклад, в Емпедокла й усіх інших попередників
Анаксагора. Завдяки цьому між будь-якими потенційно можливими речами зберігалися лише кількісні відмінності. Це дозволило Анаксагору усунути
відмінності між феноменами й істиною й перевести свого роду знання «нижчого» сорту -думку - в
розряд істинного знання.
Отже, запропоновані Анаксагором пізнавальні конструкції Розуму й гомеомерії виявилися надзвичайно продуктивними й допомогли
успішно вирішити цілий ряд пізнавальних завдань свідомості, що розвивається, і пізнання в
цілому, вивести давньогрецьку наукову думку на
якісно нові рубежі. Причому методологічний потенціал цих пізнавальних конструкцій також містив у собі можливості успішного подолання багатьох інших складних проблем пізнання, що
наступний розвиток «фізики» і «метафізики»
блискуче підтвердив. Звідси кожну окрему методологічну конструкцію Анаксагора – Розум й
гомеомерії – можна й слід оцінити згідно міри їх
досконалості й «технологічності» у пізнанні світу дуже високо.
Але як майже завжди буває у великій науці, в Анаксагора також не обійшлося без про-
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блем, що знову з'явилися, без методологічних
безвиходей, своєрідних пасток, а то й попросту
методологічних помилок і оман. Таким найслабшим місцем методологічної концепції Анаксагора в цілому виявилася проблема пояснення ним
взаємодії Розуму й гомеомерій. Судячи із фрагментів, що дійшли до нашого часу, роль такого
посередника в його уявленнях була відведена
душі. Зокрема, він стверджував, що «усіма [істотами], що володіють душею, як більшими, так і
меншими, править розум» [див.: 38, с.533, п.12].
Але в яких відносинах перебуває душа з тілом, з
одного боку, і душа з розумом – з іншого, чітких
поглядів Анаксагора до нас не дійшло. А наявні
уривчасті відомості достатні лише для окремих
припущень. Зокрема, згідно Анаксагору душа,
що виступає в якості такого посередника між
розумом і гомеомеріями, має повітряну природу
[див.: 38, с.528, п.93], є повітрям, що просто рухається, тобто, у сутності – різновидом тіла. Вона в такій своїй якості непогано корелювала з
інертними гомеомеріями й була чужа за своєю
природою відособленому розуму.
Інших навіть приблизних свідчень уявлень
самого Анаксагора про душу та її властивості, її
роль в космосі немає. Якщо порівняти кількість
згадувань Анаксагора про душу, що дійшли до
нас з кількістю, що дійшли до нас його думок
про розум і гомеомерії, то з усією певністю можна припустити, що Анаксагор сам не прийшов
до якої-небудь більш-менш визначеної точки зору щодо природи душі та її призначення. А внаслідок цього досить хиткою виявляється вся його
методологічна конструкція світу й світопізнання.
Особливо це позначилося на крайньому ослабленні конструкції й функцій розуму в Анаксагора. За великим рахунком, він у нього виявився в
спроможності зробити лише перший поштовх до
руху, «закрутити» усе в прямому розумінні цього
слова у вихорі й відійти від епіцентру подій, що
відбуваються. Як досить тонко й водначас точно
резюмує С.П.Лебедєв, «Розум у Анаксагоров
тільки оголошений був діячем, а, по суті, виявився лише споглядальником, лише свідком гри сліпих, стихійних, недоцільних і нерозумних сил»
[23, c.155-156] природи. Основною причиною
цього, очевидно, є той факт, що Анаксагор, як
філософ і методолог «фізики», так і не переборов
гносео-методологічного дуалізму елейської школи. Проте він завершив формування достатніх
передумов для переключення уваги відособленого мислення з неживої на одушевлену природу, а
з погляду критеріїв методологічного інструментарію пізнання - переходу його від так званої
16

«стихійної парадигми», давньогрецького «фізикалізму» до початку формування «діяльнісної
парадигми» пізнання.
Висновки. Отже, початок природознавству, що стало в подальшому гносеологічною основою й методологічним фундаментом майбутньої природно-правової традиції правопізнання,
його предтечею поклала «фізична» (натурфілософська, іншими словами) гносео-методологічна
програма. Вона була викликана до життя, а потім
і послідовно реалізована насамперед гносеологічними станами й властивостями самого суб'єкта
пізнання, поза якою б то не було суспільною
потребою в цих знаннях, що стало неминучою
умовою розвитку науки, починаючи з Нового
часу. У результаті розвиток науки й продуктивних сил виявилися незалежними один від одного
факторами, що впливали кожний по-своєму на
античне суспільство, причому «сліпий» розвиток
продуктивних сил зіграв набагато більшу роль у
формуванні й долі античного суспільства, ніж
наука, що тільки поставала як реальність.
Приступивши до пізнання світу навколо
себе й ще не усвідомлено готуючись пізнавати й
«світ себе», цей суб'єкт характеризується домінуванням протягом тривалого періоду часу звичайного чуттєвого пізнання й відособленого розумового мислення, генетично спрямованих на
зведення світу до найпростіших елементів і форм
пізнання, образно кажучи, до «одного», «єдиного». Лише по закінченні досить тривалого навіть
із історичної точки зору часу в цьому суб'єктові
почали формуватися, а потім перетворюватися з
потенційного в актуальний стан, переходити в
домінування розвинений розсудок і відособлене
розумне мислення. З появою останнього завершується чисто «фізичний» період еволюції початкового пізнання і веде свій відлік переважно
його «метафізичний» період.
Зовсім оригінальним постав об'єкт пізнання давньогрецьких «фізиків». Спочатку їх
погляд був спрямований на увесь світ цілком, на
безмежне, необмежене, одним словом – космос.
Давньогрецьких мислителів найбільше цікавило
спочатку питання, що робить світ єдиним, як задається йому ця єдність і що знаходиться в основі цієї єдності. Такий вектор розвитку пізнання
поступово переключив його домінанту з макрорівня на мікрорівень і сконцентрував на пошуках
першооснови та її пізнанні. При подальшому поглибленні пізнання інтерес дослідників поступово переключився з опису лише зовнішнього вигляду першооснов на усвідомлення самої можливості першооснови приймати різні види й влас-
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тивості, збагнення її устрою, механізму існування. Причому протягом усього періоду здійснення
«фізикалістської» дослідницької програми макрокосмос і мікрокосмос розглядаються натурфілософами в нерозривній єдності, як межівизначаючі (обмежуючі) один одного. Одним словом, об'єктом їх пізнання була «природа речей».
З вищевикладеного випливає третя, гносеометодологічна, особливість раннього давньогрецького «фізикалізму»: усі методологічні побудови «фізичної» гносео-методологічної програми
базуються на «стихійній парадигмі» пізнання, що
«працює» спершу з макро-, а потім і з мікро-, але
обов'язково найпростішими об'єктами, «першотілами». У межах цієї парадигми всі тіла взаємодіють між собою стихійно, внаслідок матеріальної й рушійної причин, що мисляться натурально. Пізнавальна конструкція розуму Анаксагора
головним чином саме тому виявилася в нього
практично недієвою, що вона була чужа «стихійній
парадигмі» пізнання й повністю розкрила властивий їй потенціал лише набагато пізніше, у межах
«діяльністної парадигми» пізнання.
Нарешті, про давньогрецькі натурфілософські стандарти науковості – по теперішній
час у науці триває спір про те, чи були вони взагалі, чи не було їх, а якщо все-таки були, то в
чому проявлялися. Причому як прихильники позитивної відповіді на ці питання, так і представники протилежного підходу в якості критерію
істинності при пошуках відповідей на них виходять із критеріїв істинності науки Нового часу,
іменованої переважно істориками науки як класичної науки. Нагадаємо, що основним критерієм
істинності в класичній науці була й залишається
експериментальна підтверджуванність і можливість перевірки отриманих результатів, а основним об'єктом пізнання класичної науки були средньорозмірні тіла, що механічно рухаються.
Ті, хто намагається принизити значення
давньогрецької науки, більше того - відмовити в
статусі науковості отриманим давньогрецькими
«фізиками» знанням або взагалі заперечують її
існування, інакше кажучи, хто не розуміє істинної природи давньогрецької науки, посилаються
часто на світогляд античності, який нібито виключає саму можливість систематичного дослідження природи, особливо шляхом експерименту й створення математичної теорії явищ природи [див., напр.: 30, с.19-20].
Досить розповсюджений і протилежний
підхід. Зокрема, А.І. Зайцев пише: «Спроби відмовити давньогрецьким дослідникам природи в
статусі науковості на тій підставі, що греки ніби-

то не використовували основний прийом науки
— експеримент, також не ґрунтовні. Співвідношення між довжиною струни й висотою звуку
були виявлені експериментально вже ранніми
піфагорійцями й досліджувалися за допомогою
нехай елементарно простого, але все-таки фізичного приладу — монохорда. Твори Стратона з
Лампсака втрачені, але збережені свідчення говорять за те, що він розгортав експериментальне
вивчення фізичних явищ. Архімед викладав свої
досягнення в області теоретичної механіки у формі дедуктивних побудов, але відкрив він доказувані закономірності, зокрема основні положення статики, розвинені в його ранньому творі «
Про рівновагу плоских тіл або про центри ваги
плоских тіл», зрозуміло, шляхом досвіду. Навіть
один з постулатів теорії важеля (шостий): «Якщо
дві величини, перебуваючи на відомих відстанях,
урівноважують одна одну, то й рівновеликі їм
величини, перебуваючи на тих же відстанях, зрівноважать один одного» (у сучасному формулюванні: якщо навантаження одного із плечей важеля замінити іншим, рівним йому по масі, що
має центр ваги на тій же вертикалі, то рівновага
не порушиться) не міг бути прийнятий Архімедом інакше як після ретельної дослідної перевірки: він ніяк не належить до числа самоочевидних. На експериментах були засновані й оптичні
дослідження Архімеда, результати яких були викладені ним в «Катоптриці», що не дійшла до
нас. Шляхи розвитку грецької науки, яка тільки
що встала на ноги, були в основному подібні з
тим, як рушила потім уперед наука Нового часу,…» [див.: 18, c.51].
У дійсності, обидві ці крайності методологічно помилкові, тому що не істинно критерій
науковості одного типу науки механічно переносити на інший тип науки, що яскраво проглядається в кожному з вище наведених підходів. У
давньогрецькій натурфілософії був власний
стандарт науковості – це логічна несуперечність розумових умовиводів про світ в цілому
і «природу окремих речей». Цим стандартом і
керувалися давньогрецькі «фізики» при пошуку
єдиної істини при пізнаванні світу.
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R.O. Gavrylyuk
Natural philosophical pre-conditions of natural-legal tradition of law cognition
Summary
The article deals with the origin and evolution of ancient Greek natural philosophical ("physicalism")
pre-conditions of natural-legal tradition of law cognition. Ancient philosophy is showing as an unchanged
"beginning of co-ordinates" of veritable science, including jurisprudence. The main attention is concentrated
not so much on the revealing of the essence of obtained results of cognition of the world by ancient Greek
thinkers, as on the revealing of nature of the very process of cognition, its objective laws and peculiarities.
The reasons of origin of the first "crises" of scientific cognition of the world are analyzed and the methodology of their overcoming is investigated especially carefully. The determinative role of the subject of cognition in revealing of objective laws of the outer world is gradually shown. The first natural-legal traditions of
low cognition, the approaches of ancient Greek thinkers to understanding of the reasons of origin and essence of "absolute law" are investigated.
Р.А. Гаврилюк
Натурфилософские предпосылки естественно-правовой традиции правопознания
Аннотация
Раскрыто возникновение и эволюцию древнегреческих натурфилософских («физикалистских»)
предпосылок естественно-правовой традиции правопознания. Античную философию показано как
неизменное «начало координат» истинной науки, в том числе и правоведения. Основное внимание
сосредоточено не столько на демонстрации сущности полученных древнегреческими мыслителями
результатов познания мира, сколько на раскрытии природы именно процесса познания, его закономерностей и особенностей. Анализируются причины появления первых «кризисов» научного познания
мира и особенно тщательно выясняется методология их преодоления. Последовательно показано изначальную роль субъекта познания в раскрытии закономерностей внешнего мира. Исследуются первые естественно-правовые традиции правопознания, подходы древнегреческих мыслителей к осмыслению причин понимания и сущности «естественного права».
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ДЕТЕРМІНАЦІЯ РОЗВИТКУ ВЧЕННЯ ПРО СУДОВУ ПРАВОТВОРЧІСТЬ:
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТРАДИЦІЇ ПРАВА
Здійснюється ретроспективний аналіз концептуальних підходів до розуміння судової правотворчості у вітчизняній правовій доктрині.
Ключові слова: судова правотворчість, судовий прецедент, суддівський розсуд, суддівське правознаходження.

Постановка проблеми. Якби такі вислови,
як «суддівське правознаходження», «вільний
пошук права», «судовий прецедент» прозвучали
в нашій країні за радянських часів, їх автор ризикував би наразитися на гостру критику. Та часи
змінюються. Колишні концептуальні схеми, які
орієнтують на дещо спрощене розуміння суду як
бюрократичної установи, що рутинно займається
винятково розглядом конкретних цивільних, кримінальних і адміністративних справ, позбавлені
сьогодні актуальності. Виникає потреба в нових
методологічних підходах, що дали би змогу розглянути цю інституцію з ширших позицій: вбачаючи в ній реального гаранта природних прав
людини, який у випадках нелегітимності юридичних приписів органів держави, наявності розривів між конституційними положеннями та реальною дійсністю був би не лише правозастосовником, а й творцем права.
Наукові дискусії навколо проблематики
створення новітніх дієвих механізмів захисту
прав людини, необхідності ефективного регулювання всіх правовідносин у суспільстві найчастіше фокусуються на допустимості офіційного визнання й реального існування судової правотворчості як такої, а також на характері й особливостях
суддівського права, конкретними формами вираження якого є судові прецеденти в різних проявах.
Вивчення їх так само, як й інших елементів і аспектів судової правотворчості, вимагає особливої уваги й окремого розгляду, що здійснювалося у вітчизняній науковій літературі.
Ступінь наукової розробки проблеми. Різні аспекти обраної проблеми, зокрема питання
суддівського активізму та суддівського обмеження, вільного пошуку права, співвідношення
дійсності і можливості у праві, особливостей суддівського правозастосування висвітлено у працях В. Бігуна, О. Градовського, Д. Грімм, Г. Демченко, Б. Малишева, А. Осетинського, С. Сливки, С. Шевчука та ін. Однак наявність суперечливих концептуальних підходів до розв’язання
окреслених проблем, необхідність їх переосмис20

лення під кутом зору нових вітчизняних реалій
зумовлюють актуальність даного дослідження та
становлять його основну мету.
Виклад основного матеріалу. В дореволюційний період питання судової правотворчості
привертали увагу таких видатних ученихправознавців як, Є. Васьковський, Д. Грімм,
Г. Демченко, Д. Мейєр, М. Коркунов, Л. Петражицький, І. Покровський, Ф. Тарановський,
Г. Шершеневич та інші. Незалежно від того, на
яких позиціях у розв’язанні проблем ідентифікації джерел права перебували ті чи інші автори,
незмінно в полі їхнього зору знаходилися питання не тільки традиційні для позитивістської та
природно-правової теорії права, а й ті, що стосуються судової правотворчості.
Відповідно до характерного для даної епохи «абсолютизму закону й неоднозначного ставлення до суддів», освоєння доктрини прецедентного права здійснювалось або в контексті форм
права, або в історичному аспекті, або у зв’язку зі
спостереженнями за англо-американською правовою системою. Здебільшого судовий прецедент розуміли як правило, створене судом при
ухваленні ним рішень в окремих випадках. При
цьому його нерідко зіставляли і співвідносили з
правовим звичаєм, що розглядали як правило,
сформоване в суспільному середовищі і лише
констатоване судом. Так, прирівнюючи судову
практику у формі прецеденту до звичаю, Є. Трубецькой вважав, що, “по суті, звичай зводиться
до прецеденту” і “він є не що інше, як множинний прецедент” [19, с. 101].
Своєрідну позицію щодо окресленої проблеми займав І. Фойницький. З одного боку, він
стверджував, що “влада судова не може створювати нових норм”, а з іншого – зауважував, що
“судова інтерпретація в тих випадках, коли судове місце заповнює прогалини у законодавстві,
постає самостійним джерелом права, конкурує із
законодавством”. Визнаючи існування судових
прецедентів, які він розумів як “приблизні рішення, здатні вплинути і на подальшу практику”,
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учений вважав, що “всі судові місця за силою
тлумачення рівні між собою”, тому “прагнення
прищепити сенатським роз’ясненням законів загальнообов’язкове для всіх судових місць значення глибоко суперечить природі й завданням
судової практики, оскільки її суттєва властивість
полягає в мінливості” [20, с. 161].
Якщо І. Фойницький обережно підходив до
ідеї судової правотворчості, то деякі дослідники
того часу взагалі не визнавали рішення судів джерелами права, підкреслюючи їх виключно моральний авторитет – Г. Шершеневич, С. Познишев,
В. Случевський, Л. Петражицький та інші.
Однак, незважаючи на повторюваність і
дискусійність питання про позитивну можливість і реальність існування судового прецеденту
як самостійного джерела післяреформеного права, таке визнання одержало підтримку з боку багатьох провідних тогочасних правознавців. Зокрема, Г. Демченко в дисертаційному дослідженні
“Судовий прецедент”, визначаючи межі судової
нормотворчості, вказував, що визнання судового
прецеденту джерелом права є “провідним чинником установлення законності в судах і втілення
права в життя” [6, с. 6-7]. Судді постійно доводиться або тлумачити закон при його застосуванні,
або створювати норму, вирішуючи питання, про
які законодавець взагалі не думав, і тому ніякого
рішення не пропонував і навіть не думав запропонувати. І в першому, й у другому випадку діяльність судді матиме творчий характер.
Прихильником офіційного наділення суддів правом на творення правових норм був також
Д. Грімм, який відносив до джерел права не тільки судову практику як сукупність рішень,
обов’язкових унаслідок того, що їх визнають такими для себе самі судді, а й судовий прецедент
як рішення суду, обов’язкове вже через те, що прийняв суд певного рівня [5, с. 4]. О. Градовський та
Є. Васьковський стверджували, що роль судді наближається до ролі законодавця у випадку, коли
він заповнює прогалини [3, с. 84-86; 4, с. 76]. Цю
позицію підтримував і Є. Трубецькой, на думку
якого, в житті суспільства “зустрічаються випадки,
законом не передбачені, і суд, розглядаючи такі
випадки, покликаний відігравати творчу роль; він
має вирішувати всілякі казуси і, стикаючись із новими казусами, мимоволі змушений створювати
для них нові норми права» [19, с. 103].
Для радянської правової науки характерним було категоричне заперечення і традиційне
ухилення від вивчення основних аспектів прецедентного права, що пов’язувалося із небезпечністю, суддівським свавіллям і порушенням закон-

ності. Розширення обсягів суддівського тлумачення норм породжує невизначеність і нестабільність правопорядку, – підкреслював В. Пучинський [15, с. 10]. Аналогічний погляд на існування судового прецеденту як джерела радянського
права поділяли й інші автори, зокрема, як вважав
В. Лазарєв, «... було б крахом принципу законності, якби під виглядом тлумачення створювались
нові норми» [9, с. 67]. Відзначимо, що неприйняття радянськими вченими судового прецеденту
пов’язане, насамперед, із некритичним ставленням до теорії безпрогальності права, а також із
абсолютизацією ролі закону в системі джерел
права. Як стверджував К. Комісаров, “закон не
потребує уточнення, оскільки він досить визначений, а тому завдання суду полягає лише в тому, щоб точно застосувати його” [7, с. 34-37].
Досліджуючи процес застосування аналогії та
субсидіарного застосування права, А. Боннер
писав, що використання цих способів подолання
прогалин, не вносить нічого нового у систему
норм. Суддя бере з цієї системи вже діючу норму, що регулює загальні питання, й застосовує її.
При цьому справа вирішується за допомогою
прийнятої у встановленому порядку норми права, нехай навіть із вищим ступенем узагальненості. Суддівський розсуд будується у межах діючого права, а тому судді не потрібно бути «законодавцем» [1, с. 61-62]. Зведення права до суто
інструментального засобу за допомогою вузьконормативного підходу; ототожнення його із законом та розуміння як явища державно-політичного, пов’язаного з державним інтересом та державною владою, не дозволяли сприймати систему джерел права як гетерогенну та ієрархійну.
Звісно, така ситуація не сприяла визнанню й адекватному пізнанню судової правоворчості та
прецедентного права.
Незважаючи на стійкості догматів радянського права та використання деякими авторами
відомих ще з радянських часів аргументів щодо
неприйнятності ідей судової правотворчості,
останнім часом, як справедливо зазначає Б. Малишев, «у юридичній літературі спостерігається
зростання чисельності прихильників активізації
ролі суду у створенні юридичних норм» [12].
Так, на думку О. Константія, «правотворчість на
сучасному етапі не вичерпується діяльністю щодо розробки та видання нормативно-правових
актів. Нового значення набувають й інші способи
правовстановлення, серед яких особливу роль
відіграє прийняття судового прецеденту» [8, с.
8]. Аналізуючи обов’язковість рішень Конституційного Суду України у контексті доктрини су-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 604. Правознавство.

21

Н.А. Гураленко

дового прецеденту, С. Шевчук наголошує на існуванні в Україні судової правотворчості та квазіпрецедентного права [21, с. 48]. О. Скакун прогнозує, що у майбутньому «визначне місце (субсидіарна властивість) у системі джерел права
України буде належати правовому, особливо судовому прецеденту» [17, с. 71].
Виразно звучить ідея про необхідність
здійснення правотворчості судовими органами й
у С. Сливки. Досліджуючи сучасний період розвитку джерел права, вчений зазначає: «Використовуючи принцип верховенства права, підвищилась роль Конституційного Суду і судів загальної юрисдикції. Ці суди починають творити нові
правові норми, їх ухвали, звичайно, претендують
у майбутньому стати джерелами права» [18, с.
105]. Як висновок, автор слушно зауважує, що
загалом у сучасній Україні формується тенденція
до зародження прецедентного, «живого права»,
до появи нових природніших джерел права.
Не заперечуючи цінність вищезазначених
положень, водночас зазначимо, що суттєвою
умовою, яка спричиняє активізацію науководослідницьких пошуків у напрямі задекларованої
проблеми, – обмаль у вітчизняному правознавстві монографічних праць із питань судової правотворчості, судового прецеденту та прецедентного права. Серед невеликої когорти вчених, які
досліджували ці явища, варто відзначити С. Шевчука, який у праці «Судова провотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні» послідовно викладає теоретичні основи судової правотворчості; розглядає деякі особливості суддівського правозастосування; викладає загальну теорію судового прецеденту як джерела права й особливості його дії у сучасних, у тому числі й у
вітчизняній правовій системі і на міжнародному
рівні [22]. Інший вітчизняний теоретик права Б.
Малишев у монографічному дослідженні «Судовий прецедент у правовій системі Англії» послідовно розкриває ознаки, сутність і структуру
англійського судового прецеденту як джерела
права, особливості його функціонування, співвідношення з іншими актами судової правотворчості такими як квазіпрецедент, нормативноправовий акт судової влади [12].
Тенденції до дослідження суду як засобу
перенесення ідеї справедливості, втіленої в нормах права, на рівень конкретних правовідносин,
вивчення актуальних проблем гармонійного взаємозв’язку правосуддя і судової правотворчості,
а також розмежування сущого і належного,
об’єктивного і суб’єктивного, формального і змістовного, позитивного і природного у праві спо22

стерігаються у колективній монографії «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення»,
авторами якої є молоді українські вчені-юристи
В. Бігун, С. Погребняк, О. Стовба, Ю. Лобода, А.
Бернюков, С. Рабінович, Б. Малишев [14].
Відмова сучасної вітчизняної науки від позитивістського підходу у визначенні права, від
його одержавлення та закріплення основних
принципів природно-правової концепції в Конституції України 1996 р. стали вагомими чинниками, що спричинили перегляд традиційних уявлень про систему джерел права та окремі її елементи. Сьогодні на зміну радянському державному етатизмові, уявленням про монопольне
становище «єдино правильного» джерела права,
традиціям юридичного позитивізму приходить
визнання різноджерельного права, утвердження
принципу персоналізму (індивідуалізму) та поширення тенденцій, близьких до теорії природного права. Зокрема, В. Селіванов аналізуючи
право в умовах сучасних правових реалій, однозначно наголошує, що його сучасне розуміння не
має вести лише до однієї із форм юридичного
аспекту – закону, адже сьогодні добре відомо, що
держава як форма органу управління суспільством виникає лише на певному етапі соціального
розвитку, який відбувався за допомогою інших
соціальних норм, не будучи продуктом законодавчої діяльності держави [16, с. 8]. Таку ж позицію підтримує й С. Максимов: «для того, щоби
право діяло в нашому суспільстві, недостатньо
сконцентрувати всі зусилля тільки на одному
законодавстві ... Право не знаходиться в готовому вигляді в законі, з якого його можна безпосередньо витягнути. Суддя обмежений законом, що
має силу. Але і закон має бути співвіднесений і з
визнаними в даному суспільстві принципами
справедливості, і з природою речей, тобто справедливістю в конкретній ситуації. Тому методи
конкретного правового рішення, як і методи позитивного законодавства, також дедуктивноіндуктивні…Правосуддя – це творча робота, а не
просте застосування закону на основі силогізму,
субсумції» [10, с. 186].
Сьогодні замість принципу верховенства
закону приходить принцип верховенства права,
на основі якого найбільш повно розкривається
юридична природа основних прав і свобод людини, надається їх безпосередній судовий захист,
унеможливлюється свавілля державної влади,
забезпечується єдність правозастосовної практики. Суди у процесі розгляду конкретних справ
покликані підтримувати делікатний баланс між
конфліктуючими інтересами та залагоджувати
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існуючі суперечності. Це досягається завдяки
судовій правотворчості, заперечення якої є одночасним визнанням нездатності суддів вирішувати
конфлікти у суспільстві за допомогою права та
здійснювати правосуддя у так званих «складних
справах». При цьому заслуговує на увагу позиція
вітчизняного дослідника англійської системи
прецедентного права Б. Малишева, що запровадження прецедентного права в Україні має бути
поступовим і багатовекторним процесом, пов’язаним з укріпленням незалежності судової влади,
підвищенням професійних вимог до суддів (особливо вищих судів), забезпеченням належного
рівня правової культури населення, а також зі
зміною старих стереотипів правового мислення.
Саме останнє, як вважає учений, є одним з головних чинників, що забезпечують нормальне функціонування доктрини прецеденту, лише за допомогою специфічного стилю юридичного мислення відбувається з’ясування змісту прецедентної норми права та обгрунтування її застосування (або незастосування) до обставин конкретної
справи [11]. Про генетичність взаємозв’язку прецедентного права і стилю мислення говорить сучасний український філософ права В. Братасюк.
На думку цього вченого, апеляція постмодерного
мислення до принципу плюралістичності та поліметодологізму докорінно змінює погляд на
проблему судочинства. Єдність права не шукають більше на глобальному рівні, на рівні державної юридичної позитивної системи. Смисл шукають казуістичним способом, свій – для кожного визначеного випадку, тобто в децентралізованому просторі. Децентралізація права вказує на
занепад традицій єдиного автора нормативного
порядку. Як бачимо, за цих умов незрівнянно
зростає роль судді і судочинства [2, с. 158].
Крім того, сьогодні в умовах взаємодії різних правових систем простежується важлива тенденція до конвергенції сучасних підходів: у
правових системах країн англо-американської
правової сім’ї дедалі більшу роль порівнянно зі
судовими прецедентами починають відігравати
законодавчі акти, тоді як у континентальній Європі увага суддів, законодавців, практичних працівників і вчених зосереджується на судовому
прецеденті як повноцінному джерелі права. Констатуючи цей факт, А. Осетинський зазначає:
«...не виникає сумнівів, що стрижневим напрямом
діяльності вищих судів у Європі є забезпечення
здійснення правосуддя судами відповідно до принципів і положень Конституції та законодавства країни, законності та єдності правозастосовної практики судів, тлумачення правових норм, що нерідко

у тій чи іншій формі (найчастіше через закріплення
обов’язкового характеру правових позицій, викладених у рішеннях цих судів) проявляється у створенні судових прецедентів» [13, с. 34].
Отже, аналізуючи все вищесказане, можна
констатувати той факт, що в сучасних умовах
формування у суспільній правосвідомості нового
типу праворозуміння; необхідності створення
ефективного механізму судового захисту прав
людини, методологічні проблеми різноджерельного права та визнання функції правотворчості судовими органами, об’єктивно набувають дедалі
більшого значення. Їх актуальність суттєво загострюється не тільки у зв’язку з історичною необхідністю здійснення відповідної трансформації правової системи країни, а й через «тісний зв’язок» з
найважливішими дискусійними в юридичній науці
проблемами, в силу чого вони й надалі потребуватимуть глибокого теоретичного аналізу.
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Постановка проблеми. Одним із авторів давньогрецької філософії був Піфагор – учений, морально-релігійний реформатор і політичний діяч. Опираючись на наукові здобутки своїх попередників, він
сформував і розвинув власне бачення загальнофілософської проблематики, пов’язаної з пошуком основи
буття, якою він вважав число.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Філософсько-світоглядні та соціально-етичні ідеї
Піфагора були об’єктом наукового аналізу не
одного покоління вчених-філософів і правознавців. Одним із перших дослідників творчої спадщини мислителя був філософ-неоплатонік IV
ст. Ямвліх Холкідський. На межі ХІХ-ХХ ст. дослідженням у цій сфері займалися С.М.Трубецькой К.Форлендер та Ю.Белох, протягом ХХ
– початку ХХІ ст. – В.Г.Анішкін, Л.Я.Жмудь,
М.Кошкарян, О.Маковельський, В.С.Нерсесянц,
М.Н.Разумович, Б.Рассел, Х.Туманс та ін.
Метою статті є дослідження філософськосвітоглядних і соціально-етичних поглядів Піфагора.
Виклад основного матеріалу. Значний період свого життя Піфагор провів, подорожуючи по
чужих теренах. На рідну землю філософ повернувся вже у зрілому віці та став верховним жерцем
храму Аполлона в Дельфах – головної культової
споруди греків [12, с.62]. З часом Піфагор покинув
храм і перебрався до міста Кротон, де заснував
власну релігійно-філософську школу.
Значною перешкодою дослідження творчої спадщини мислителя є недостатня кількість
прямих письмових та інших джерел. Адже Піфагор, як Фалес і Сократ, не залишив по собі письмових творів, а ранні піфагорійці, всупереч поширеному серед неопіфагорійців судженню, викладали у своїх творах власні погляди, а не доктринальне вчення засновника школи. Сформульовані ними вчення надто індивідуальні, щоби на їх
основі можна було окреслити філософську систему Піфагора. Крім того, до нашого часу в наукових колах немає одностайності з приводу належності того чи іншого мислителя до числа ранніх піфагорійців. Проблема недостатності прямих

писемних джерел лише частково компенсується
деякими історичними та культурологічними свідченнями. Але, згідно зі свідченням учнів Піфагора,
саме він назвав Всесвіт Космосом, а будову світу –
стрункою та цілою, яка підпорядковується законам
«гармонії та числа» [12, с.64].
Мислителя можна вважати предтечею
Платона, його ідеалізму, оскільки першоосновою
буття він вважав ідеальні сутності – цілі натуральні числа, а пропорції між ними утворюють світову гармонію. Самі ж числа пов’язані з геометричними фігурами (трійка – з трикутником, четвірка – з чотирикутником і т.д.). До чотирьох,
уже відомих на той час стихій, Піфагор додає ще
й п’яту, яка не була відображена у міфології, –
ефір і пов’язує їх усіх з числами. Зауважимо, що
математика у значенні доказового дедуктивного
обґрунтування починається саме з Піфагора. У
його вченні вона тісно пов’язувалася з особливою формою містицизму [13, с.52].
Релігійна складова творчості мислителя
чітко проявляється у вірі в переселення душ [7,
с.9]. Також він був прихильником геоцентризму
та зазначав, що всі тіла у безмежному Всесвіті
рухаються навколо Землі [5, с.73-74].
Сфера наукових інтересів Піфагора належала до того ж напрямку наукового пізнання,
який був притаманний Мілетській школі, зокрема – космологія, астрономія, математика. Інтерес
до релігії проявляли також Ксенофан, Парменід
та Емпедокл; проблематикою політичного характеру займалися Фалес, Анаксімандр та інші досократики [2, с.555].
У поглядах мислителя звертає на себе увагу насамперед взаємодія математики та філософії
(термін «філософія» уводить до вжитку саме Піфагор) [15, с.105], світорозуміння та числового
розрахунку. Зокрема, він використовував математику як один з основних доказів існування божественного начала та божественного походження розуму людини. Аналізуючи хід думок
мислителя, можна дійти висновку, що індивід,
стикаючись з конкретними предметами, не помі-
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чає в природному середовищі ідеальних речей.
Водночас він здатний у своїй свідомості за допомогою процесу логіко-розумової діяльності
синтезувати ідеальні образи, які не лише вдало
вписуються у навколишнє середовище, тобто
накладаються на природну «матрицю», але й
можуть піддаватися оперативному комбінуванню
у процесі мислення [12, с.64]. На доказ коректності цього припущення можна взяти хоча б той факт,
що в природі не існує ідеального геометричного кола,
але умоглядно його можна побудувати у власній уяві
та навіть відтворити фізично, координуючи свої дії з
уявним образом, який є продуктом розумової діяльності. Те ж саме можна сказати й про ідеальний трикутник чи квадрат, паралельні прямі тощо.
Зазначена діяльність індивіда вказує на те,
що до його розуму, а відповідно й осмисленості
дій з самого початку існування людства закладені ідеально-раціоналістичні начала, що набувають ознак божественної сутності. Саме в такий
спосіб, за допомогою математично-філософського аналізу, Піфагор доводить існування Творця
усього сущого, божественного начала та виокраплює людину серед нескінченно великої кількості живих земних організмів, наділяючи її розумом і здатністю не тільки логічно мислити, але й
творити. Саме тому Піфагор розглядав логос як
упорядкованість на засадах математики. При
цьому він надавав великого значення антиноміям
– суперечностям, що не піддаються логічному
поєднанню, але без яких неможливо розкрити
сутність однієї з них, не порівнявши її з іншою, з
антиподом: «межа – безмежність», «однина множина», «світло – пітьма», «добро – зло». Філософ стверджував, що лише математичні розрахунки та логіко-математичні докази можуть поєднувати полярні несумісності [12, с.64]. У даному випадку можна спостерігати вплив на формування поглядів Піфагора вчення Анаксімандра
Мілетського стосовно будови «апейрону», у
якому первинна речовина (матерія) знаходиться
у вічному русі, у процесі якого з її складу постійно виділяються протилежності (тепле та холодне, сухе та вологе), які, існуючи як окремі
сутності, набувають антагоністичних ознак і, як
наслідок, вступають у боротьбу одна з одною, в
результаті чого знову повертаються до первинного стану [1, с.18; 10, с.19].
Узявши за основу загальновідомий гносеологічний принцип «усе пізнається в порівнянні», можемо чітко визначити логічне обґрунтування теорії піфагорійських антиномій, адже виокремити якісні властивості того чи іншого фізичного предмета, морально-етичного, соціокуль26

турного чи будь-якого явища іншого порядку
можна, насамперед, порівнявши його з бінарнопротилежним, але водночас близьким за своїм
змістом поняттям чи предметом. Хоча відійшовши від традиційного, метафізичного сприйняття
навколишнього світу можна з позиції посткласичної філософії провести паралелі між зовсім різними логічно несумісними поняттями задля розкриття їхніх якісно відмітних ознак і властивостей та визначення філософської, соціальної, морально-етичної чи іншої їх сутнісної характеристики. Так, зокрема, таке порівняння, як «світло –
добро», «пітьма – зло» можна назвати «радикальним» або «категоричним», оскільки світобудова не ґрунтується лише на контрарних і аналогічних порівняннях, тому логічно можна припустити існування й інших видів порівнянь, зокрема
«спорідненого», коли зіставленню піддаються
предмети та явища, що належать до одних і тих
же груп і різниця між якими невелика або навіть
мінімальна. Взяти хоча б порівняння відбитків
пальців у людини, визначення індивідуальних
ознак зброї тощо. Цей вид порівнянь застосовується для індивідуалізації ознак, що належать
тільки визначеному індивіду, предмету чи явищу
з метою виділення його із загальної групи чи
класу предметів з притаманним тільки йому особистісними характеристиками. Даний принцип
порівняння дає підставу стверджувати, що у Всесвіті не існує двох однакових складових елементів
його структури. Кожен із них неповторний і виконує тільки притаманні йому індивідуалізовані функції. На основі зазначеного можна дійти висновку,
що «радикальне» або «категоричне» порівняння
слугує для визначення загальних ознак предмета
чи явища, які піддаються дослідженню, а «споріднене» – для визначення спеціальних, ідентифікуючих ознак. Але таке порівняння, як показує
аналіз, не було притаманним піфагорійцям, які за
основу брали точність математичних виразів заснованих на незмінно-сталій константі числа.
Саме у цьому, на наш погляд, і криється причина
категоричності поглядів послідовників мислителя на будь-який предмет, що виступав об’єктом
їх пізнання, до якої б сфери він не належав, реальної чи трансцендентальної.
Повертаючись до «радикальних» піфагорійських порівнянь, зауважимо, що послідовники
цього вчення вважали протилежності началами
усього сущого. Виділялося десять пар таких начал: межа – безмежне; спокій – рух; парне – непарне; пряме – криве; однина – множина; світло
– пітьма; праве – ліве; добре – погане; чоловіче –
жіноче; квадрат – паралелограм [4, с.26; 14, с.25].
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Переносячи ці логічні порівняння на соціальноправову основу буття можна припустити, що піфагорійці сприймали соціально-етичні відносини
достатньо антиномічно, фактично впадаючи у
крайнощі. Будь-яка суспільна рівновага сприймалася ними як протиставлення абсолютного
добра абсолютному злу, що категорично виключало застосування пом’якшуючих факторів.
В.С.Нерсесянц зазначав, що піфагорійське визначення справедливості як відплата рівним за
рівне – являло собою певну філософську абстракцію давнього принципу таліону (око за око, зуб
за зуб») [11, с.31], тобто несло у собі суворе категоричне правило, будучи, в свою чергу, чітким,
ясним та таким, що не приховує у своєму змісті
якихось завуальованих конструкцій, які б надавали можливості його неоднозначного трактування. По-іншому, на наш погляд, й не могло
бути у колі осіб, які виражали своє відношення
до числа, як до первинного абсолюту, а математичні вправи відносили майже до культового рангу: у піфагорійців заняття цією наукою вважалося своєрідним очищенням душі [6, с.82]. Адже
математика – наука точна і не допускає довільного трактування. Саме цей принцип математичної точності у синтезі з поняттям «таліонівської»
справедливості піфагорійцям і вдалося зобразити
у числовому виразі. Як зазначав О.Маковельський, в етиці піфагорійців чотири є числом
справедливості: будучи першим квадратом, тобто результатом помноження самого на себе першого натурального числа, що у підсумку призводить до збільшення результату, четвірка виражає
сутність справедливості, яка криється у тому,
щоб відплачувати рівним за рівне [8, с.ХVІ]. Тобто
справедливість виражається як крайнє зло помножене на крайнє добро. Але не випадково справедливість у піфагорійському вченні виступає первинною, початковою категорією, адже четвірка є результатом квадрата першого натурального числа, з
чого випливає, що дане філософсько-етичне поняття виступає першоосновою соціального буття людського індивіда, на якому ґрунтуються всі, без винятку, ціннісні регулятори поведінки та співжиття
соціально-неодно-рідних категорій населення, та
завдяки якому долаються антагоністичні суспільні
настрої, встановлюється та функціонує феномен
суспільної рівноваги.
Фактично Піфагор уперше виразив справедливість не у формі усної промови чи письмового твору, а зобразив її формулу графічно у вигляді цифрового рівняння: 2 х 2 = 4, де одна
двійка – втілення крайнього зла, інша – крайнього добра, в результаті множення яких ми отриму-

ємо справедливість, як серединну, компромісну
категорію між добром і злом. У даному випадку
знову можна чітко простежити вплив на філософсько-етичні погляди Піфагора, постулатів
розроблених представниками Мілетської філософської школи, зокрема Анаксімандром Мілетським [10, с.20-21].
Існує припущення, що Піфагор вважав, що
світ складається з атомів, а основною структурною одиницею будови тіл є молекули, які складаються з атомів, упорядкованих у різноманітні
форми. Так він сподівався зробити арифметику
науковою основою у фізиці [13, с.60]. Беручи за
основу дане положення, можна припустити, що
Піфагор вважав число ідеальною першоосновою
буття як у природничій, так і у гуманітарній сферах
існування Всесвіту. Аналізуючи природничий напрямок ми можемо констатувати існування раціонального підґрунтя в припущеннях мислителя,
адже пояснення атомістично-молекулярної теорії
побудови Всесвіту за допомогою числових виразів
можна чітко простежити на прикладі періодичної
системи елементів Д.І.Мендєлєєва.
Аналізуючи вчення мислителя, Б.Рассел,
стверджував, що з Піфагора починається вся
концепція вічного світу, доступного інтелекту та
недосяжного відчуттям. Якби не він, то християни не сформулювали б свого вчення про Христа;
якби не він, теологи б не шукали логічних доказів буття Бога та безсмертя [13, с.63].
Не менш значущим, окрім природничої,
вчення Піфагора є і у сфері гуманітарній. Вивчаючи історію людства, ми стикаємося з явищем її періодизації на основі числових виражень,
зокрема визначення існування тієї чи іншої історичної епохи, віку споруд, творів мистецтва, літератури, писемних пам’яток тощо. Антропологічні виміри також носять числовий характер.
В економічній сфері, починаючи від формування
ціни на визначену групу товарів, планування
економічного розвитку як окремої бізнес-структури, так і цілих територій, та закінчуючи визначенням економічного потенціалу країни (внутрішнього валового продукту), – все проводиться у
числовому еквіваленті. Особливого значення піфагорійська числова концепція набуває у правовій сфері, починаючи від визначення розміру нанесеної шкоди та виду й строку призначення покарання і закінчуючи ідентифікацією статей та
нумерацією нормативно-правових актів.
Висновки. Підсумовуючи сказане, зауважимо, що саме піфагорійське розуміння числа
дещо специфічне. Відомо, що число, за уявленнями Піфагора, виступало началом і сутністю
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світу [11, с.29; 14, с.24; 9, с.33], але воно фактично, у сьогоднішньому розумінні, є лише критерієм, виразом ідентифікації та розмежування понять, предметів, явищ, сутностей тощо. Протягом багатовікового загальнонаукового теоретичного та практичного пошуку піфагорійська теорія числа як вихідного начала усього сущого мала велике гносеологічне значення. Звичайно, в
цьому аспекті вона відіграє величезну роль у
процесі світопізнання та вдосконалення людського буття, але як онтологічний принцип – основа всього сущого стає актуальною лише в новітній час. Саме у цьому, онтологічному своєму вимірі, вона має гуманітарний потенціал, у тому
числі й у сфері права.
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Львівська комерційна академія, Львів
ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ В ІСТОРИЧНІЙ ПЛОЩИНІ
Розкрито основні етапи становлення та розвитку міжнародного тероризму – однієї з нерозв’язаних проблем, із якою людство увійшло в ХХІ сторіччя. Досліджено феномен тероризму в історичному аспекті.
Ключові слова: тероризм, терор, системний тероризм, терористичні дії, терористична діяльність, терористичний акт, ідеологія тероризму.

Постановка проблеми. В умовах активізації міжнародного тероризму як однієї із можливих загроз національній безпеці України особливої актуальності набуває історико-правове
осмислення його витоків, основних етапів становлення та розвитку. Тому нагально необхідно
проаналізувати тероризм як соціально-політичне
явище, розглянути причинно-наслідкові зв’язки
тероризму з розвитком суспільних відносин, його
залежність від соціально-політичної та економічної обстановки. При цьому необхідно мати на
увазі, що тероризм має не лише достатньо тривалу історію, але й пройшов відповідну еволюцію.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз тероризму як соціально-політичного явища з акцентуванням на причинно-наслідкових
зв’язках
проводили:
Ю. Авдєєв,
Т. БоярСозонович, В. Вітюк, В. Виноградов, Е. Гайдук,
О. Дмітрієв, Л. Дробіжева, В. Ємельянов, С. Ефіров, К. Жарінов, В. Журавель, В. Загладін,
О. Здравомислов, І. Ільїнський, В. Іноземцев,
Е. Кальницький, С. Кара-Мурза, О. Коломієць,
Ю. Климчик, В. Ліпкан, Є. Ляхов, Л. Моджорян,
Г. Овчинникова, Є. Паїн, О. Панарін, Б. Путілін,
К. Салімов, Д. Савочкін, І. Смазнова, Є. Степанов, О. Соловйов, М. Требін, О. Уткін, В. Шевченко, В. Шестаков та інші.
Різні аспекти тероризму досліджувалися у
працях таких зарубіжних авторів: Б. Дженкіса, Р.
Бейснера, Д. Белла, Р. Хантера, Г. Ангейєра, М.
Гласіуса, М. Келдора, С. Гука, Дж. Спеніера, Р.
Кагана, Р. Родмена, А. Гарфінкла, Дж. Торопа, В.
Подгореца, Д. Пайпса, С. Хантінгтона, С. Купчана,
І. Валлерстайна, К. Хіршмана, А. Конте, П. Девіса.
Мета статті полягає у дослідженні феномена тероризму в історичному аспекті, адже розуміння суті даного явища, його причин, мети,
методів і засобів дій терористів сприяє не тільки
практиці протидії насильству в суспільстві. Таке
розуміння необхідне для створення адекватної
законодавчої бази, системи міжнародних правових відносин, які регулюють та вирішують конфліктні ситуації, мінімізуючи насильство у суспільному житті.

Виклад основного матеріалу. Події
останніх років, особливо 11 вересня 2001 року у
США, привернули до цього феномена увагу усієї
світової спільноти. Тероризм перетворився на
реальну планетарну загрозу існуванню людства.
Перші прояви тероризму мали місце вже у
стародавні часи. У контексті даного дослідження
зупинимося на найвизначніших моментах становлення та розвитку тероризму кінця ХІХ – початку ХХІ століть.
Вважається, що “системний” тероризм
з’явився в 2-й половині ХІХ сторіччя. На думку
проф. Ю. Антоняна, необмежений тероризм бере
свій початок від пострілу Каракозова, що стався
4 квітня 1862 року. Саме від того часу, стверджує він, терористичні дії перетворилися на універсальний засіб розв’язання багатьох проблем,
що виникають у суспільному житті. Характерними носіями ідеології тероризму у спеціальній
літературі визнано російських революціонерів,
радикальних націоналістів із Ірландії, Македонії,
Сербії, турецької Вірменії тощо [1, c.144-150].
В історичних дослідженнях підкреслюється, що специфічна хвиля тероризму в Європі була інспірована революційними віяннями й анархістською пропагандою в 90-х роках ХІХ сторіччя. У період від 1880-х до 1910-х років жертвами
терористичних акцій стали американські президенти Гарфілд і Мак-Кінлі, французький президент Карно, іспанський прем’єр Кановас, австрійська імператриця Елізабет, італійський король
Умберто. Цю низку терактів дослідники пов’язують, передусім, із особливим політико-ідеологічним різновидом тероризму, до якого вдавались екстремістські групи та окремі особи.
Існувала й інша лінія розвитку терористичної діяльності, мало відома на теренах колишнього СРСР. Вона була пов’язана з трудовими
конфліктами в США, маємо на увазі групу Моллі
Магвайре, що діяла в 1970-х роках, терористи з
площі Хаймаркет (1886 р.), убивці губернатора
штату Айдахо (1905 р.) тощо.
У 1849 році у статті під назвою “Вбивство”
один із німецьких ідеологів політичного терори-
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зму Карл Генцген писав: “Ми проголошуємо нашим основним принципом, якому нас навчили
вороги, що вбивство, чи то індивідуальне, чи масове, залишається обов’язковим інструментом
вирішення історичних завдань … Якщо ми повинні зруйнувати півконтиненту і пролити море
крові, щоб знищити партію варварів, нехай вас
не мучить сумління. Той не справжній республіканець, хто з радістю не віддасть своє життя для
знищення мільйона варварів” [2, c.165].
Терористична діяльність із самого початку
була зорієнтована на фізичне усунення з політичної арени тирана, диктатора, деспота.
Тероризм кінця ХІХ початку ХХ сторіччя
носив локальний, прицільний характер і мав обмежені наслідки. Жертвами терористів, як правило, ставали конкретні представники влади.
Найнебезпечнішою у той час вважалася посада
лідера держави – монарха, президента або
прем’єр-міністра. Наглядно, що Перша світова
війна розпочалася у 1914 році після пострілів у
Сараєво, коли був убитий австрійський ерцгерцог Франц Фердінанд.
Виникнувши як форма збройного нападу
на коронованих осіб і державних діячів, тероризм упродовж тривалого часу постійно змінювався, акцент поступово переносився на мирних
жителів, випадкових людей. Якщо на початковому етапі зброєю терористів був, умовно кажучи,
“кинджал”, то з часом спектр засобів насильства
розширився. Терористи стали використовувати
вогнепальну зброю, перш за все револьвер, бомби, динаміт.
Після свого виникнення ідеї революційного терору справили значний вплив на формування ідеологічних доктрин в епоху капіталістичного розвитку країн Європи та Північної Америки в
ХІХ ст. Однією з них став анархізм, який сповідував ідею використання терористичної загрози
для гласного висування себе в якості нової політичної сили. Анархісти взяли на озброєння “пропаганду справою” (терористичні акти, саботаж),
а їх основна ідея полягала у запереченні будьякої державної влади і проповідуванні нічим не
обмеженої свободи кожної окремо взятої особистості. Головними ідеологами анархізму на різних
етапах його розвитку були Прудон, Штірнер,
Кропоткін. До Першої світової війни тероризм
вважали зброєю лівих. Але, по суті, до нього
вдавалися індивідуалісти без чітко виражених
політичних платформ, а також націоналісти найрізноманітніших орієнтацій.
“Сутність тероризму” – зазначається авторами “Комплексу Карлоса” К. Добсоном і Р.
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Пенном, як і багатьох інших антигуманних концепцій – сіяти страх” [3, c.208]. Терористичний
акт – не закінчення, а початок терору. Він здійснюється з розрахунком на подальшу реакцію.
Тероризм керується принципом: “Вбиваючи одного, залякуй тисячі”. Дотримуючись такого
критерію, першими в історії випадками свідомого і систематичного застосування терористичної
тактики можна вважати діяльність двох сект: сикаріїв, які знищили багато представників єврейської знаті та підтримували союз з римлянами, і
– мусульман-ісмаїлітів (ассасини), тобто професійних убивць - фідаїв (І ст. н.е.). Лідер ісмаїлітів
Хасан ібн Саббах, – зазначав радянський історик
проф. І. Можейко, – став першим вождем який
перетворив терор на основний засіб “переконання” опонентів, всезагального залякування та шантажу. Терор набув такого розмаху, що видався
не лише засобом, але й метою, змістом його політики. У ході розгляду цього історичного прикладу розкриваються багато суттєвих рис тероризму: розрахунок на страх, що досягається жорстокими вбивствами та максимальним розповсюдженням інформації про своє авторство, поступове поглинання мети засобами, а також змовницький характер тероризму. Як вдало сформулював французький журналіст Л. Діспо “тероризм – це диктатура від імені уявного народу…
проти дійсного народу” [4, c.134].
Саме на цей аспект діяльності ісмаїлітів
звертає увагу й проф. І. Можейко. Він зазначає,
що народ використовувався ними з суто утилітарною метою: як постачальник харчування і необхідний елемент у пропагандистській роботі.
У ході діяльності секти “ассасинів” спрацював
ще один незаперечний закон тероризму: терор,
спрямований наверх, завжди невідворотно повертається всередину і починає працювати проти
безпосередніх його прихильників. Так, шляхом
інтриг були спровоковані страти двох синів вождя ісмаїлітів, убитий його найближчий соратник.
Проявилася також і стратегічна неспроможність
тероризму: жодне із повстань ісмаїлітів не завершилося успіхом [5, c.114].
Якщо ретроспективно поглянути на історію питання, можна знайти певну закономірність: інтенсифікується терористичне насильство
в періоди зміни суспільно-економічних формацій, становлення нових виробничих сил, адекватних новому способу виробництва. Такі перехідні періоди потребують насильницького зламу
старих і підтримки нових виробничих сил.
Характеризуючи якобінський тероризм
епохи Великої Французької революції 1793 року,
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К. Маркс писав: “… французький тероризм був
нічим іншим, як плебейським способом розправитися з ворогами буржуазії, з абсолютизмом,
феодалізмом і міщанством” [6, c.114], тобто
об’єктивно він слугував інтересам буржуазії в її
боротьбі за встановлення нових суспільноекономічних відносин.
Найбільш повний опис передісторії сучасного тероризму подається у книзі “Тероризм”
відомого дослідника цієї сфери У. Лакьора [7].
Значну увагу він приділяє ХІХ ст., друга половина якого вважається початком “систематичного”
тероризму. До найхарактерніших його представників він відносить російських революціонерів
1878–1881 років, радикальних націоналістів в
Ірландії, Македонії, Сербії та Вірменії, французьких анархістів 90-х років, а також аналогічні
групи в Італії, Іспанії та США.
Не зупиняючись детально на тероризмі ХІХ
сторіччя, відзначимо кілька моментів, які безпосередньо стосуються формування ідеологічних основ
сучасного тероризму. У 1848 році вже згадуваний
німецький радикал К. Гейнцен обґрунтував допустимість масового фізичного знищення людей з метою “вищих інтересів людства”. На думку У. Лакьора, він був першим, хто створив завершену доктрину сучасного тероризму [7, с. 111].
До другої половини ХІХ ст. відноситься
також формування основ анархо-тероризму, до
якого близько підійшов проф. В. Вейтлінг, який
висунув ідею союзу робітничого класу з кримінальними елементами. Безпосереднім виразником ідей анархо-тероризму став Й. Мост – автор
теорії тероризму як детонатора революції. До
цього періоду належить і так званий феномен
Нечаєва – безпосередній предтеча, своєрідний
“генотип” сучасного лівого тероризму. Написаний ним “Катехизис революціонера” користується
надзвичайним впливом у ліво-терористичному середовищі донині. Особливої уваги постать С.Г. Нечаєва заслуговує й у зв’язку з діяльністю “Народної
волі”, оскільки у західній літературі щодо тероризму нерідко здійснюються спроби подати російських народовольців попередниками сучасних терористів, підкреслюючи тим самим “російське коріння” тероризму, його “російську традицію”.
При всій помилковості теорії та практики
народовольців, терор розглядався ними як крайній і вимушений засіб. Відома виняткова обережність при виборі жертв терору на противагу
нечаєвській абсолютизації терору та культу насильства. Основним водорозділом, по якому
проходить розмежування між народовольцями і
С.Г. Нечаєвим, усе ж виступає їх різне ставлення

до питання допустимості або недопустимості
будь-яких засобів в ім’я мети. “Нечаєвська теорія
“мета виправдовує засоби” – відштовхує нас”, –
писав В. Фігнер [8, с.167].
Тут доречно буде нагадати стрижневу для
розуміння всього феномена тероризму думку,
висловлену К. Марксом: “мета, для якої необхідні неправомірні засоби, не є правовою метою” [9,
c.65]. Широко відомими в історії стали благородство, самовідданість народовольців, які, за
словами В. Леніна, “змогли відіграти важливу
роль у російській історії” [10, c.176]. “Народовольцям, – зазначають проф. В. Вітюк і С. Єфіров,
була притаманна висока особиста ідейність, щира і глибока любов до народу, кришталева чесність і чуттєва совість” - якості, що прямо протилежні сучасним терористам [11, c.81]. На гуманістичний характер російських народовольців звертає увагу і У. Лакьор, який наводить приклад,
коли Каляєв не наважився кинути бомбу у великого князя Сергія Олександровича, побачивши,
що той разом з дітьми [7, с. 201].
Продовжити справу “Народної волі” спробувала бойова організація партії есерів, масштаби діяльності якої були безпрецедентними для
того періоду історії. Однак, за зовнішньою подібністю приховувалися концептуальні розбіжності. “Якщо оригінал історичної події, – нагадував
у цьому зв’язку вислів К.Маркса В. Ленін, – являє собою трагедію, то копія з неї виступає лише
фарсом” [10, c.179].
Проф. Ю. Антонян, і О. Будницький (у дослідженні “Історія тероризму в Росії”) абсолютно
справедливо акцентують увагу на зв’язку психологічних мотивацій тероризму зі специфічним
станом суспільно-економічних та суспільнополітичних взаємин: 1) розчаруванням у здатності основної частини суспільства протистояти
соціальному і політичному гнобленню; 2) пасивністю більшої частини населення; 3) бажанням
помститися уряду і створити новий соціальний
лад [1, c.79].
Разом з тим, коли мова заходить про психологічну ізоляцію, потребу самореалізації через
участь у ситуаціях емоційно насичених смертельним ризиком, у працях вищезгаданих авторів,
ця плідна площина аналізу причин виникнення
російського тероризму відходить на задній план.
Водночас доволі справедливою видається теза
цих авторів про те, що до причин появи тероризму в Росії потрібно віднести, окрім згаданих, і
надзвичайну уповільненість суспільно-економічного та суспільно-політичного розвитку, і дух
“загальної неповоротливості та консерватизму”, і
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переконання революціонерів-терористів у можливості раптової зміни усіх існуючих усталених
законів існування.
Відсутність бачення можливості компромісу між різними соціальними верствами суспільства, невдоволення життям і бажання доленосних
раптових змін поза необхідними соціальними,
політичними, економічними, психологічними та
іншими передумовами - зазвичай і породжують
дух тероризму. Політичне вбивство в моральній
системі координат “теоретиків” тероризму, наприклад Морозова, Степняка-Кравчинського,
Савинкова, інтерпретується як “найбільш справедлива із усіх існуючих форм революції” дія,
що “надає можливість здолати непереможність
тиранії”. “Історичний розвиток Росії, – стверджує у цьому зв’язку проф. Ю. Антонян, – був
таким, що у способі життя, світо- і самосприйняття її народів закріпилися громадські скрижалі
та колективні форми адаптації. Через це завжди
були активними неформальні норми, що регулювали міжгрупові відносини, а також низькі спроможності спротиву масовому психозу та груповому впливу. Вищезгадані норми створювали особливу замкнену культуру, в межах якої неможливо
було розв’язати усі складні проблеми, що виникали. Держава тому була змушена, ламаючи ці межі,
наполегливо і в широких масштабах, іноді дуже
жорстко, втручатися у життя людей та їх спільноти, що створювало нерозривний зв’язок між ними
та владою” [1, c.86-87; 12, 93-99].
Тероризм, як правило, й історично, і з
огляду на площину моральну, і площину політичну відрізняється від терору, який завжди є
державним терором. Однак, у багатьох випадках,
практику сучасного “класичного” тероризму
ототожнюють із практикою “державного тероризму”, незважаючи на нетотожність цих явищ. У
випадку застосування терактів спецпідрозділами
одних держав щодо інших держав, мова не може
йти про “ірраціональні початки” або ж “політизацію емоцій” як про визначальну мотивацію
таких акцій. У даному випадку мова має йти про
ретельно заплановані дії на рівні державних органів та спецслужб та про певний різновид державної ідеології, яка активно формує масову свідомість, створює ілюзорні моделі міркувань, які
мають переконати кожного громадянина у необхідності та “справедливості” подібного роду акцій щодо інших країн.
До Першої світової війни тероризм
пов’язували перш за все з лівим радикалізмом,
хоча до терористичних акцій вдавалися й окремі
особи без певного ідеологічного підґрунтя, які
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вчиняли звичайні кримінальні злочини “за аналогією” з терористичними актами. Зокрема, “чорні сотні” в Росії і багато інших організацій не
мали безпосереднього відношення до ліворадикальних рухів.
Після Першої світової війни методи терору
використовували хорватські усташі, “Залізна гвардія” в Румунії, нацисти в Німеччині. У спеціальних дослідженнях навіть відомі політичні вбивства (К. Лібкнехта та Р. Люксембург у 1919 році,
Ратенау – в 1922, югославського короля Олександра та французького прем’єра Барту в 1934 р.) відносять до терористичної практики. В Іспанії історію тероризму розпочинають досліджувати з періоду так званих карлистських війн і наступної діяльності деяких організацій анархістського спрямування, таких як ІФА (Іберійська федерація анархістів) з її лідером Буонавентуро Дурутті.
Своєрідний “ренесанс” тероризму в 2-й
половині ХХ сторіччя, як правило, пов’язують із
діяльністю неофашистських організацій. Кривавий терор початку 80-х років в Італії (вибух бомби на вокзалі в Болоньї, тоді загинуло 80 осіб та
більше 200 було поранено, замінування поїздів
“Неаполь-Мілан”) були наслідками спланованих
дій ІСР – НФ (Італійський соціальний рух – Національний фронт) або ж неофашистських екстремістів, що безпосередньо не входили до складу
цієї організації. Відомими є акції підпалювання
німецькими неофашистами будівель, де розміщувались емігранти, вбивства французькими
неофашистами емігрантів у передмісті Парижа.
В Уругваї терористичне угруповання МЛН
(тупамарос) було засновано на початку 60-х років. У Бразилії кампанію “міського” тероризму
починали декілька порівняно невеликих угруповань: ВПР (“народно-революційний авангард”),
АЛН (“національно-визвольна акція”), ВАР Палмарес (“озброєний революційний авангард”). У
Перу до терористичної діяльності вдавались декілька військово-політичних організацій, передусім
КПП-СЛ (комуністична партія Перу “Сендеро Луміносо”) та революційний рух Тупак-Амару
(МРТА). Вирішальне значення у своїй тактиці революційної боротьби сендеристи надавали “революційному насиллю”, терору, саботажу, нападам
на банки, фізичній ліквідації осіб. Зазначається, що
внаслідок політичного насильства, розпочатого
сендеристами, протягом лише десяти років в Перу
загинуло понад 20 тисяч осіб [12, c.44-50].
Період після Другої світової війни найбільш знані закордонні дослідники тероризму
пов’язують із революційним насильством [13,
c.167]. Прототипами сучасного тероризму вва-
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жаються три його форми: сепаратистськонаціоналістичний тероризм (Ольстер, Близький
Схід, Канада, Іспанія), латиноамериканський тероризм і так званий міський тероризм Північної
Америки, Західної Європи та Японії. Ультраправий і ультралівий тероризм, особливо в різновидах його спрямованості, існує й тепер. Він є надзвичайно поширеним явищем в Туреччині, Англії, Італії та в багатьох інших країнах світу.
Висновки. Виникнення та поширення тероризму – це історичний наслідок появи в суспільстві можливості застосовування насильства
“слабшою” стороною стосовно до “сильнішої”.
Історично терор здійснювався суспільно-легітимними особами, які очолювали чи брали участь у
діяльності військових підрозділів або ж державних спеціальних організацій. Натомість тероризм
історично був започаткований легітимно невизнаними у функціонуючій системі державної організації та суспільної ієрархії індивідами.
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ПРИНЦИП НЕВІДВОРОТНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Визначено, що світоглядною основою розгляду поняття невідворотності юридичної відповідальності є
ідея права як складова правової реальності. Крім того, виявлено, що формальна, змістова та прагматична характеристика юридичної відповідальності, тобто семіотико-гносеологічний розгляд юридичної відповідальності,
дозволяє повно визначити поняття невідворотності юридичної відповідальності.
Ключові слова: єдиний світ правової культури, ідея права, невідворотність, правова культура, правова реальність, принцип, юридична відповідальність.

Постановка проблеми. Поняття невідворотності юридичної відповідальності можна визначити в контексті правової культури та правової реальності, оскільки опосередковано принцип
невідворотності юридичної відповідальності є
складовою ідеї права, механізму правового регулювання та правового життя, які є елементами
правової реальності, через що невідворотність
юридичної відповідальності стає феноменом
правової культури.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розгляду невідворотності юридичної відповідальності у різних її аспектах присвячені результати
теоретико- та галузево-правових досліджень юридичної відповідальності Т. Малаш, М. Малеїна,
А. Помогалова та ін. (теорія права); В. Грищука,
Ю. Коломієць, В. Кудрявцева, М. Мельника,
А. Степанюка, П. Фефєлова, М. Хавронюка та ін.
(кримінальне та кримінально-виконавче право);
творіння класиків: Ч. Беккаріа, І. Канта, Ш.-Л. Монтеск’є, М. Таганцева та ін. У цілому філософськоправо-вою основою даної проблематики стали праці: Д. Гудими, О. Данильяна, Е. Касірера, Г. Когена, А. Козловського, М. Никифорака, П. Петришина, П. Рабіновича, С. Сливки, О. Тихомирова,
М. Цвіка та ін.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання, опираючись послідовно на поняття ідеї
права, правової реальності та єдиного світу правової культури, а також специфікуючи останні до
вимог філософсько-правового аналізу невідворотності юридичної відповідальності, беручи до
уваги структуру семіотики, довести, що такого
роду вичерпний аналіз має виконуватися в рамках формальної, змістової та прагматичної характеристики юридичної відповідальності.
Виклад основного матеріалу. Правова реальність як світоглядна основа теорії невідворотності юридичної відповідальності: ідея права. Правознавство можна вважати математикою
для наук про дух (Г. Коген) [11, с. 158], тобто
математикою культурології, в першу чергу тому,
34

що воно також будується на абстрактному понятті
відношення та пропорції, тобто на понятті справедливості. Культура при цьому розуміється як
«штучно створений людиною світ, життя в якому
визначається її – людини – ідеалами; поведінка
людини», тобто культура антропоморфна, ідеологічна та соціологічна за своєю суттю. «Культура та
її інститути є засобом соціалізації людини та забезпечення нормальних умов зростання нових поколінь. Крім того, як переконує Д.А. Гудима, історичне пізнання права як соціально й історично зумовленого явища – невід’ємної частини культури певного суспільства і людства загалом – уможливлюється, головним чином, завдяки соціальноантропологічному дослідницькому підходу» [1, с.
72, 60]. Культура також нормативна. Як зазначає
С. С. Сливка, «правове регулювання суспільних
відносин тим ефективніше, чим точніше виражає
політичні, економічні, духовні умови, процеси, потреби розвитку суспільства. Тобто йдеться про соціологію права. Соціологія права досліджує соціальні фактори, які взаємодіють з правовими явищами, а також механізми такої взаємодії і фактичні
відносини людей» [13, c. 186]. При цьому йдеться й
про логіку позитивного права, побудовану на основі згаданого вище абстрактного відношення взагалі, а також – про теорію та філософію права, які
разом з соціологією права утворюють загальний
план організації правової реальності.
Правова культура, правова реальність і абстрактне правове відношення – правова культорологія, теорія, філософія, соціологія права, а також
релятивна логіка права – у своїй сумі дають поняття єдиного світу правової культури, сформованого
під значним європейським впливом (антична грецька та римська культури, схоластична культура
пізнього середньовіччя та секуляризована, і гуманізована культура нового часу).
Європейська правова культура є ареалом
свободи як вільного вибору, комутативної, дистрибутивної й охоронної справедливості та безпеки, зокрема юридичної певності. Ці три цінно-
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сті утворюють собою сукупність умов, необхідних для формування змісту як філософії природного права, зокрема гносеології та етики права,
так і теорії чи соціології позитивного права.
Філософія права є аксіологічною за своєю
суттю, тоді як теорія чи соціологія права можуть
спробувати обходитися хоча б на словах без оцінок, їх критеріїв і результатів. Таке становище
прийнято називати «аксіо-логічною антиномією,
що лежить в основі правової субстанції» [3, с.
248], та яка «завжди породжувала непереможне
бажання бути однозначно й остаточно розв’язаною. Спроби такого розв’язання й визначили основні, принципово протилежні за своїм змістом, напрями у праворозумінні» [3, с. 248], правовій оцінці, правотворенні, правозастосуванні та примусовому правовиконанні (виконанні у примусовому
порядку належно ухвалених правових рішень).
Узявши до уваги запропоноване уточнення,
можна встановити, що така антиномія є внутрішньою антиномією правової реальності, оскільки
вона, за С. І. Максимовим, містить: а) світ ідей:
ідея права; б) світ знакових форм: правові норми
та закони; в) світ узаємодій між соціальними
суб’єктами: правове життя» [5, с. 177], якщо
розшифрувати поняття ідеї права, до пункту б
додати принципи права, а в рамках пункту в правове життя розуміти ширше як взаємодію права
та людини. Правова реальність, отже, є світом
філософії, теорії та соціології (й антропології)
права, тому згадана антиномія є не лише аксіотеоретичною, але й аксіо-соціологічною (та аксіо-антропологічною). Зазначене дозволяє стверджувати, якщо імпліцитно не ототожнювати логіку та теорію права, також про сукупну аксіо/теоретико/соціолого-логічну антиномію. Логіка при цьому береться як логіка відношення,
тобто така логіка, яка «вивчає не тільки відношення між судженнями або реченнями, але й
між поняттями, які входять в судження» [12, с. 6]
та складніші комбінаторні (фінітні) ментальні
утворення, які можна поставити в один ряд із
судженнями, наприклад, схема правової реальності включає в себе три такі поняття (світи), як
норму, принцип, поведінку, причому остання
може бути правомірною, неправомірною та нейтральною, що також вимагає логічного аналізу
відношень між відповідними поняттями, тощо.
Як наслідок, отримано чимало здобутків,
незалежно від того, яке саме розв’язання поставленої вище проблеми бралося до уваги. Однак,
найбільш переконливим вважається прийом, згідно з яким праворозуміння включає декілька аспектів: оціночний та логіцистський [3, с. 248],

нормативний та логіцистський, соціологічний та
логіцистький, антропологічний та логіцистський,
а також деонтологічний та логіцистський. Якщо
винести за дужки термін логіцистський, то в такому разі йдеться про гносеологічний підхід, на
думку А. А. Козловського, «відповідно до якого
право вважається результатом, формою і засобом пізнання, а пізнання – необхідною умовою
функціонування і розвитку самого права. У такому розумінні аксіологічні та позитивістські
(загальнотеоретичні. – О. М.) характеристики
права, що при односторонньому підході справді
взаємовиключають одне одного, не тільки не
утворюють антиномії, а й складають необхідні,
взаємодоповнюючі моменти, етапи, стадії єдиного пізнавального процесу» [3, с. 248], правооцінки, -творення, -застосування, -виконання. Це ж
саме можна сказати й про відношення аксіологічних та соціологічних чи антропологічних характеристик права, а також інші можливі взаємовідношення, наприклад, про співвідношення нормативних і біхевіористських ознак права тощо.
Цей підхід, представлений у даній статті, дозволяє надати належний гносеологічний юридичний розгляд, який враховує існування не лише
норм, але й принципів права, причому принцип
права вважатиметься природним тому, що він існує
та визнається незалежно від того, чи отримує він
позитивно виражену форму, чи не отримує.
Так, «у структурному плані ідея права припускає наявність: а) аксіологічної компоненти, тобто
являє собою систему цінностей, що реалізуються
у праві, виражаються інтегрально в понятті справедливості; б) деонтологічної компоненти, тобто
виступає у вигляді ідеї належності, що виражає
єдність прав та обов’язків» [16, с. 140] правоуправнених та провозобов’язаних осіб; а також в)
«суб’єктної (антропологічної) компоненти (яка. –
О. М.) містить інформацію про те, хто може бути
суб’єктом права, на кого воно орієнтується; таким суб’єктом є той, хто вміє відрізняти цінне
від нецінного та диференціювати цінності)» [5, с.
179], оскільки «предметами мислення можуть
бути також і цінності» [6, с. 28], а поняття істини
можна розкрити лише через поняття необхідного, загальнозначимого зв’язку, тобто через поняття абстрактного відношення, одним із яких є
семіотичне відношення денотації, або референції, а іншим – правове відношення, учасниками
якого є суб’єкти, визначені антропологічними
ознаками, в т.ч. такими, які тягнуть за собою потребу у встановленні такої юридичної відповідальності, яка повинна і є невідворотною.
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Юридична відповідальність, з одного боку,
є невід’ємною частиною традиційного позитивно-правового регулювання, тобто нормою кримінального, адміністративного чи іншого права,
а тому – й предметом теорії права, а також предметом соціології права, а з іншого – загальним
[15, с. 61-63; 17, с. 216-218] (загальнолюдським
[10, с. 100; 2, с. 203], «природним») принципом
права, тісно взаємопов’язаним з поняттям свободи: свобода може розумітися як свавілля, обмежене відповідальністю, справедливістю, її мірою
та формою, а також ідеєю правового миру, тобто
юридична відповідальність є предметом філософії права. Найвища правова певність юридичної
відповідальності виникає тоді, коли вона закріплюється у письмовій юридичній мові, яка може
розглядатися як семіотична система. Тому в цілому юридичну відповідальність як норму і як
принцип, умовами застосування для яких є неправомірна поведінка, можна розглядати зі змістової, формальної та прагматичної точки зору,
запозичивши при цьому класифікацію із металогіки (семіотики), яка якраз і має своїм предметом
мову, а «будь-яка мова має три аспекти – синтаксичний, семантичний та прагматичний» [8, с.
140]. Синтаксичний – це формальний, а семантичний – змістовний аспект мови і за аналогією –
юридичної відповідальності. Прагматичний бік
мови, який являє собою «систему тих відносин,
які мають місце між мовою та людиною в процесі інтерпретації формальної системи та формалізації семантичної моделі мови» [8, с. 194] в царині права знаходить паралель у процесі практичного втілення права в найширшому значенні, в
якому обов’язково бере участь людина, а тим – у
системі відносин людини та права. Очевидно, що
лише змістовний або якийсь один інший – формальний чи прагматичний – аналіз юридичної
відповідальності є недостатнім для належного
розуміння такого складного правового явища.
У такому випадку при гносеологічному обґрунтуванні невідворотності юридичної відповідальності формальний бік юридичної відповідальності – деонтичний її аспект – корелює зі змістовним, тобто телеологічно-, або ідеологічноорієнтованим, та прагматичним, і є їх символом;
змістовий аспект є предметом (денотатом) сухого формального зв’язку умов застосування та
змісту вторинної правоохоронної норми та характеризується прагматичним аспектом юридичної
відповідальності; прагматична ж сторона юридичної відповідальності доповнює формальну та
змістову, наповнюючи їх життєвим смислом, а її
розгляд стає нагальним при здійсненні юридич36

ної відповідальності, коли в ідеальну ситуацію
включаються взаємини живих людей.
Невідворотність – це насамперед формальний та прагматичний бік юридичної відповідальності, в якому виражається її необхідний характер, тобто неминучість виникнення, як правило,
небажаних та неприємних для правопорушника
правових наслідків, які спочатку існують у його
свідомості у формі загрози. Проте характер юридичної відповідальності не обмежується лише
невідворотністю. Така відповідальність може
бути також довільною або неможливою, не в
останню чергу тому, що загроза включає в себе
також можливість (випадковість) виникнення
чого-небудь небезпечного для людини або у певних випадках вона є реально відсутньою.
Описати та пояснити відношення трьох аспектів юридичної відповідальності, й тим частково і по-новому дослідити її форму, зміст і особливості її реалізації на практиці, можна на основі поєднання філософії права, теорії права та
інших дисциплін, розуміючи при цьому філософію, чи етику права як світоглядну основу позитивно-правової теорії юридичної відповідальності, і тим – позитивно-правової теорії невідворотності юридичної відповідальності як її деонтичної субтеорії, яка акцентує свою увагу, в першу
чергу, на формальному видноколі юридичної
відповідальності, понятті правової реальності та
понятті механізму правового регулювання (механізму юридичної відповідальності), який
включає в себе, поряд з нормами та іншими
складовими, також і принципи права.
Аргументом на користь існування цінностей, які утверджують телеологічний характер
права, є констатація того факту, що ідея права
(чи її складові) може мати не лише конститутивне (каузальне), але й регулятивне (проблематичне, цільове) значення у розумінні, запропонованому у свій час І. Кантом [7, с. 81-83] із пізнішими змінами та доповненнями неокантіанців
(Е. Касірер). Мета у праві – це не «результат,
яким сподіваються хоча б частинами «оволодіти» у пізнавальному сенсі, але й не просто фікція, а напрямок, у якому здійснюється упорядкування, систематизація та структурування чуттєвого матеріалу досвіду» [7, с. 82], у нашому випадку – юридичного досвіду. Питання лише в
тому, чи всі цінності (принципи) регулятивні, як це
має місце у І. Канта, чи частина, можливо, всі цінності (принципи) отримують конститутивне значення. Відповідь на це питання можна дістати в
ході аналізу поняття ідеї права, який, зрештою, пояснює значення невідворотності юридичної відпо-
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відальності. Отже, постає завдання: запропонувати
завершене поняття ідеї права.
Ідея права містить три складових: справедливість, доцільність, правову безпеку [18, с. 137].
Декотрі вчені (наприклад, К. Ларенц) відкидають
деякі з елементів ідеї права, проте завжди залишають справедливість. Як зазначає Д. Ллойд,
«ідея права у всі часи асоціювалась з ідеєю справедливості, і якщо погодитися з тим, що це є той
вищий принцип, до здійснення якого повинно
прямувати право, то можна прийти до розуміння
його мети прямо і безпосередньо, не дискутуючи
про вищі цінності різних людських спільнот з
усіма їх протиріччями та невизначеностями» [4,
с. 132]. Кубеш додає до цього списку ще один
елемент – свободу [18, с. 296], яка є не лише регулятивною ідеєю, але й у сучасному праворозумінні її конституює, а К. Ларенц – правовий мир
[18, с. 137], при цьому у нього ідея права складається зі справедливості та згаданого правового
миру, який охоплює правову безпеку, а тим – правову певність. Цей перелік не є закритим, що відкриває дорогу до пошуків інших принципів, які б
доповнювали ці шість згаданих вище структурних
елементів ідеї права. У будь-якому разі, тут ще відсутні три складові, які разом із іншими елементами
дають таке поняття ідеї права, що є достатнім для
детального аналізу принципу невідворотності
юридичної відповідальності. Зрештою, погоджуючись із твердженням, що «ідея права є вихідним,
логічно першим (хоча зовсім не онтологічно) компонентом правової реальності, який містить масштаб істинності права» [5, с. 179] та є його смислом,
можна сказати, що ідея права та її складові є гносеологічною проблемою, і тому, невідворотність
юридичної відповідальності стає також гносеологічною проблемою.
Відношення справедливості та доцільності
можна вважати ключем для розв’язання питання
про зміст і форму ідеї права (ідеї юридичної відповідальності, ідеї невідворотності юридичної
відповідальності). Оскільки як справедливість [5,
с. 282], так і доцільність можуть розглядатися з
формального та змістового боку, то в такому разі
варто говорити про два типи їх відношень: формальний та матеріальний. У першому випадку
формальна справедливість, незалежно від того,
про яку саме справедливість ідеться – дистрибутивну, комутативну чи охоронну, – протиставляється формальній доцільності. Крім того, така
справедливість протиставляється разом із зазначеною доцільністю формальній неможливості,
забороні правопорушення, злочину, проступку.
У цілому не потрібно відкидати ту тезу, що фор-

мальна справедливість є символом рівності /
пропорційності, внутрішньо притаманній будь-якій
справедливості, а для формальної доцільності рівність / пропорційність нехарактерна. Зазначене дозволяє говорити про справедливість і доцільність
юридичної відповідальності з формального боку,
при цьому справедлива відповідальність є невідворотною, тобто необхідною, а доцільна – довільною,
тобто випадковою відповідальністю.
В іншому випадку матеріальна доцільність
включає в себе матеріальну чи змістову справедливість, оскільки і доцільність, і справедливість
спрямовуються певними цілями, якими визначається їх зміст. Так, вважається, що «доцільність
… передусім бере початок із цінності самого
права як виразника свободи, відповідальності,
справедливості, як засобу забезпечення порядку,
організованості та дисципліни. Саме у праві, у
законі відображається вища соціальна доцільність» [14, с. 445]. У такому разі матеріальна
(змістовна) доцільність юридичної відповідальності включатиме в себе також і матеріальну
(змістовну) справедливість відповідальності, будучи при цьому ширшим поняттям. Це означає,
що для аналізу і справедливості, і доцільності
юридичної відповідальності можна використовувати одні й ті ж загальні принципи права (наприклад, гуманності та ін.). Різниця буде лише в кінцевому орієнтирі в одному і у другому випадках,
тобто в способі урахування рівності, пропорційності, урівноваженості, збалансованості, як певних формальних масштабів для оцінки.
Так, беручи до уваги той факт, що «пропорційність – один із загальних принципів права
ЄС, який означає, що для досягнення певної мети
органи влади не можуть накладати на громадян
зобов’язання, які перевищують установлені межі
необхідності, що випливають із публічного інтересу. Пропорційність є також одним із найважливіших принципів, що застосовуються у практиці Європейського Суду з прав людини. Аналіз
практики Суду свідчить про те, що цей принцип
пов’язаний, насамперед, з проблемою правомірності обмежень прав людини. Завдяки діяльності
Суду в праві Конвенції (про захист прав та основних свобод людини. – О. М.) склалися критерії
припустимого втручання держави, засновані на
принципі пропорційності. Так, при оцінці правомірності й виправданості обмежень прав людини
Суд послідовно вирішує чотири групи питань: 1)
чи було передбачене законом те обмеження
(втручання), що заперечується; 2) чи переслідувало воно одну з легітимних цілей, зазначених у
Конвенції; 3) чи було воно необхідним у демок-
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ратичному суспільстві; 4) чи було воно розмірним до тієї правомірної мети, яка переслідувалась» [9, с. 23-24]. Варто сказати, що в цілому
пропорційність є ідеалом для матеріальної доцільності, а це означає що матеріальна доцільність,
не утримуючи пропорційність в середині себе,
орієнтується в кінцевому рахунку на принцип
справедливості, що пояснює таке важливе значення цього останнього принципу в праві. Формальна і матеріальна справедливість є кінцевою
метою, тобто ціллю цілей для матеріальної правової доцільності, проте матеріальна доцільність
включає в себе також і принцип гуманності,
слушності, помірності, милосердя, недискримінації та багато інших загальних принципів.
На відміну від формального типу відношення справедливості та доцільності юридичної
відповідальності, який дає відповідь на питання:
як співвідноситься умови та вид і міра юридичної відповідальності – невідворотно, довільно чи
відношення не виникає, – матеріальний тип їх
відношення дає відповідь на питання, чому
зв’язок згаданих умов та форми і міри юридичної
відповідальності є необхідним (невідворотним),
випадковим чи взагалі зв’язок є неможливим і
тому відсутнім, тобто каузально обґрунтовує
юридичну відповідальність. Останній тип відношення в цілому та загалом дає відповідь також і
на питання, для чого, навіщо застосовується
юридична відповідальність. В останньому випадку йдеться про телеологічне обґрунтування
юридичної відповідальності, в рамках якого невідворотність юридичної відповідальності також
знаходить своє належне місце.
Завершеність поняття ідеї права дозволяє
чітко окреслити рамки, в яких можна належним
чином охарактеризувати будь-яку складову ідеї
права, в т.ч. юридичну відповідальність. Якщо
розглянути відношення відповідальності і вільно
визначеного способу поведінки, то характер такого взаємозв’язку може бути або справедливим,
або доцільним, або відношення не виникає, оскільки є відсутніми або вільна поведінка суб’єкта
права, або юридична відповідальність як визначений правовий наслідок. Якщо зв’язати поняття
невідворотності юридичної відповідальності зі
справедливістю, а довільність юридичної відповідальності з доцільністю, прийнявши також до
уваги неможливість юридичної відповідальності,
то для аналізу невідворотності юридичної відповідальності, яка є предметом вивчення, звернення до інших загальних концептів (права людини,
правова держава, верховенство права та ін.) може бути необов’язковим, оскільки поняття ідеї
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права є достатньою умовою для формальної характеристики юридичної відповідальності, тобто
для належного визначення поняття невідворотності юридичної відповідальності як необхідного
зв’язку, в кінцевому рахунку, між свободою та
юридичною відповідальністю. Проте повна формальна характеристика юридичної відповідальності потребує й аналізу принципу гуманності (чи, як
синонім, гуманізму), тісно пов’язаного з поняттям
доцільності та слушності (помірності), та принципу
милосердя (прощення), які разом з поняттям ідеї
права є необхідною і достатньою умовою не лише
для формальної, але й для змістової характеристики юридичної відповідальності.
Висновки. Отже, можна зробити висновок,
що ідея права, принципи гуманності (гуманізму),
слушності (помірності) та милосердя (прощення) є
таким задумом, що дозволяє належно формально
охарактеризувати поняття юридичної відповідальності, і тому є її необхідною та достатньою світоглядною основою. Розвиток ідеї права також змістовно обґрунтовує принцип невідворотності юридичної відповідальності. При цьому потрібно зважати на те, що невідворотність є виразом формальної справедливості юридичної відповідальності,
а довільність юридичної відповідальності – її формальної доцільності поряд із неможливістю юридичної відповідальності. У межах філософії права
ідея права є базисом, серед іншого, для оцінки
юридичної відповідальності у відносному значенні,
не заперечуючи при цьому можливість використання поняття справедливості та доцільності для
абсолютної оцінки юридичної відповідальності
поза рамками поняття ідеї права. Необхідний, можливий, неможливий чи випадковий характер
юридичної відповідальності піддається уточненню
за підтримки інструментів сучасної логіки, в першу
чергу модальної (деонтичної) логіки, а в цілому
поняття невідворотності юридичної відповідальності можна визначити за допомогою механізму правового регулювання (механізму юридичної відповідальності) та телеологічного тлумачення.
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O.D. Maksimyuk
The principle of inevitability of legal responsibility
Summary
The worldview basis of this consideration of the principle of inevitability of legal responsibility is a
concept of the notion of law as a part of legal reality in this article are revealed. Besides, found that formal,
substantive and pragmatic characteristics of legal responsibility, that semiotics-epistemological consideration
of legal liability, allows fully define the notion of inevitability of legal liability.
А.Д. Максимюк
Принцип неотвратимости юридической ответственности
Аннотация
Определено, что мировоззренческой основой рассмотрения понятия неотвратимости юридической ответственности является идея права как составляющая правовой реальности. Кроме того, выявлено, что формальная, содержательная и прагматическая характеристика юридической ответственности, то есть семиотики-гносеологическое рассмотрение юридической ответственности, позволяет полно определить понятие неотвратимости юридической ответственности.
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Київ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ:
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД І НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА
Досліджуються стан і перспективи здобуття студентами вищої освіти у різних країнах світу, в тому числі
України, на основі праць науковців, чинного законодавства України, міжнародно-правових актів. Установлено,
що інтернаціоналізація освіти – важливий засіб поліпшення якості вищої освіти.
Ключові слова: якість вищої освіти, інтернаціоналізація освіти, нормативно-правовий акт, навчальний заклад.

Постановка проблеми. Світовою тенденцією розвитку сучасних систем вищої освіти є
відхід у минуле національної обмеженості освітнього процесу. Сьогодні одним із першочергових
завдань вищої освіти вважається підготовка фахівців, які відповідають вимогам ринку праці не
тільки своєї країни, а й інших країн світу. Університет стає обличчям країни, а сфера вищої
освіти перетворюється на важливе підґрунтя
міжнародної конкурентоспроможності країни.
Виші активно включаються у процес інтернаціоналізації. Європейське співтовариство сприяє
міжуніверситетській кооперації як засобу підвищення якості вищої освіти [5, с. 31].
Ступінь наукової розробки. Проблемі здобуття вищої освіти за кордоном присвячені праці
І. Бабина, Я. Болюбаша, В. Грубінки, В. Кременя,
Л. Курій, І. Мотунової, Д. Плинокоса, М. Степка,
В. Шинкарука та ін. Однак цілий ряд важливих
аспектів цієї проблеми не з’ясований.
Метою статті є дослідження стану та перспектив здобуття вищої освіти за кордоном, у
т.ч. навчання студентів-іноземців в Україні.
Виклад основного матеріалу. Наявність
іноземних студентів у вищому навчальному закладі будь-якої країни світу – це вагомий елемент інтеграційного розвитку системи вищої
освіти держави, який свідчить про високий рівень якості освітніх послуг і престиж вищої
школи цієї країни на світовому ринку освітніх
послуг. Зростання чисельності іноземних студентів у вищих навчальних закладах стає однією з
важливих ознак інтернаціоналізації освіти. Лише
з 2000 р. по 2006 р. кількість іноземних студентів
у світі зросла на 54,4 % – з 1,9 до 2,9 млн. осіб.
Щорічний приріст в середньому становить 7,5%.
У 2009 р. частка іноземних студентів у загальній
чисельності студентів світу становила близько
2% [6, с.177]. При цьому найбільш привабливими країнами для студентів-іноземців виступають
США (19,7%), Великобританія (11,6%), Німеччина (8,6%), Франція (8,2%), Австралія (7%), Канада (4,4%) та Японія (4,2%) [4]. Однак правила
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прийому, терміни навчання, оплата за навчання
тощо різні у більшості країн світу.
Вища освіта США належить до найвідкритіших для іноземців, хоч вартість її досить висока.
Країна вже багато років утримує першу позицію як
за розміром контингенту студентів-іноземців, так і
за кількістю країн, з яких вони прибувають. На середину 90-х років ХХ ст. контингент студентівіноземців у США перевищив половину мільйона.
Для доступу до навчання у вишах США досить виконати три попередні умови. У першу чергу
засвідчити володіння мовою і скласти відомий тест
на знання англійської як іноземної мови (TОEFL) з
оцінкою понад 500 балів (у кращі вузи – понад
550). По-друге, мати атестат про закінчення середньої чи іншої освіти, який американський виш визнає еквівалентним до національного диплома за
старшу середню школу. І нарешті, заплатити за
навчання або отримати фінансову допомогу від
американських чи інших спонсорів.
У США існує велика система найрізноманітніших органів, організацій і агентств для максимального залучення іноземців у навчальні заклади країни. Політика уряду країни підтримує
діяльність цих органів. В Україні створено чимало їх представництв. Усе ж не вони, а заклади вищої освіти США на основі досьє кандидатів у студенти остаточно вирішують питання про дозвіл
розпочати навчання. Рішення про це приймається
за 6-12 місяців до початку навчального року. Деякі
вузи охоче беруть і тих, хто має невисокі бали з
TОEFL, і організовують їм інтенсивні мовні курси
перед початком навчального року. Американські
заклади полюбляють вивчати своїх майбутніх студентів краще, ніж ті знають самі себе (особливо
тих, яким збираються надати гроші на навчання).
Одним із найпривабливіших місць навчання для іноземців залишається Великобританія.
Освіта Великобританії – це її бренд, який вона
формувала віками. Оксфорд і Кембридж, по черзі
змінюючи один одного в рейтингу кращих вищих
навчальних закладів світу, незмінно залишаються у
його першій десятці. Але поставивши собі найви-
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щу планку в плані якості освіти, Великобританія
одночасно виставила одні з найвищих цін за свої
освітні послуги. Плату за навчання встановлюють
самі навчальні заклади. Для захисту від зловживань держсекретар з освіти встановлює верхню
межу, яку заборонено перевищувати.
Допуск до вищих навчальних закладів відбувається через суворий відбір. Насамперед абітурієнтам-іноземцям потрібно звернутися до
Служби прийому (UCAS) восени за рік до навчання з документами про середню освіту, які
надають право доступу в університет, і відповідні документи. Однак вирішальне значення має
співбесіда, від якої залежить кінцевий результат.
Студенти-іноземці, зазвичай, потребують
підготовчої програми – foundation, яка триває
один рік. Є два види foundation. Перший – проходження підготовки на базі університету з гарантією вступу до нього; другий – загальна програма підготовки, після закінчення якої можна
відправляти свої документи до різних університетів, отримувати їх пропозиції і самостійно обирати вуз. Програма foundation для українців вар-

тує біля 10 тисяч фунтів на рік, а навчання в університеті, залежно від спеціальності, – від 10 тисяч фунтів на рік і вище.
У той же час, як виявляється, не так вже й
мало українців можуть дозволити собі витратити
кілька десятків тисяч доларів у рік на навчання у
Великобританії. Тільки “Бізнес-лінк” (освітня агенція, яка допомагає українській молоді отримати
британську освіту) щорічно відправляє близько 500
осіб на рік, 10% з яких – діти, які здобуватимуть
освіту у приватних закритих школах-пансіонах
(доволі дорогий сегмент середньої освіти, де рік
навчання коштує до 20 тисяч фунтів).
Відсоток студентів-іноземців серед всіх
студентів Великої Британії, сьогодні становить
11,6%. Однак сьогодення прогнозує іншого світового рекордсмена щодо темпів збільшення кількості залучених у вищі навчальні заклади студентів-іноземців – Австралію. Причиною такої
ситуації є терміни навчання та його вартість.
Таблиця 1 показує терміни здобуття вищої
освіти та вартість одного року навчання (у дол.
США) у деяких розвинених країнах світу.

Таблиця 1
Вартість навчання та терміни здобуття вищої освіти у деяких країнах світу
Вартість року навчання
Тривалість вищої Загальна вартість диплома
Країна
освіти (роки)
Німеччина
Австрія
Іспанія
Франція
Норвегія
Італія
Швейцарія
Данія
США
Велика Британія
Канада
Австралія

7 900
8 600
3 800
6 000
8 300
5 200
15 700
8 000
14 600
8 200
14 000
9 000

Ця таблиця свідчить про те, що Австралія
пішла шляхом максимального скорочення середньої тривалості вищої освіти, досягнувши нормативу для бакалаврського диплому лише 2 роки (4
семестри). Одним із факторів такої ситуації є те,
що Австралія орієнтується не на підвищенні вимоги європейського ринку праці, а на умови
Океанії та Південної Азії.
Для навчання на університетському рівні у
Німеччині потрібно зробити запит за рік до початку навчання. Для цього потрібно звернутися до
німецької амбасади за вступною інформацією,
служби академічних обмінів DAAD або інституту
Ґете. Для вступу потрібен національний атестат
про середню освіту. Визнання документа здійсню-
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ється на основі рекомендацій постійної конференції
ректорів вищих навчальних закладів Німеччини.
Німеччина підписала основні конвенції Ради
Європи та ЮНЕСКО про визнання закордонних
кваліфікацій. Країна має двосторонні угоди з усіма
сусідами. Визнання освітніх документів для представників цих країн здійснюється автоматично.
На жаль, український атестат про середню
освіту не дає права вступати на обрану спеціальність у вузах Німеччини. Основною умовою для
українських абітурієнтів є успішне закінчення
двох курсів вітчизняного вишу або один рік навчання у ньому. Тоді студент має право вступити
до підготовчого коледжу (Studienkolleg), який
функціонує при німецькому університеті. Протягом року навчання там здійснюється підготовка
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до тесту на встановлення знань (Feststellungsprufung), який студенти проходять після закінчення курсу. В коледжі вивчають мову та предмети, необхідні для вступу на обрану спеціальність. Навчання у більшості коледжів безкоштовне, але необхідною умовою є сплата семестрового збору, який, до речі, існує і в університеті.
Аби стати слухачем німецького вишу, слід заздалегідь досконало вивчити мову. Для цього існують спеціальні курси при університетах або поза
їх межами. Як правило, навчання на них платне.
Хоча деякі вузи пропонують безкоштовні програми, але кількість місць на них обмежена.
У Франції навчається понад 2 мільйони
студентів, і майже 10% з них – іноземці. Ця країна також одна із найпривабливіших для закордонних студентів. Близько 220 тисяч молодих
людей з інших країн щороку вибирають Францію. Причиною інтересу до французьких вузів у
молодих людей з усього світу є те, що вища державна освіта тут практично безкоштовна. Вона
доступна іноземцям, які добре володіють французькою мовою. Рік навчання у Франції одного
студента обходиться державі в середньому 8 000
€, a студенти державних вузів платять лише
вступний внесок у розмірі приблизно 200-400 €.
Україна теж включена у процес світової
академічної мобільності і наслідує загальні тенденції. Кількість іноземців, які навчаються у вітчизняних вишах щорічно збільшується. У
2008/09 році в Україні навчалося майже 44 тис.
студентів з інших країн. Сьогодні біля 45 тисяч
[2]. Переважно це студенти з КНР (6258 осіб), Росії
(3886 осіб), Туркменістану (3823 осіб), Індії (2852
осіб), Йорданії (2566 осіб), Сирії (2089 осіб), Ірану
(2036 осіб), Марокко (1028 осіб). Підготовку іноземних студентів з 127 країн світу здійснюють у
204 вищих навчальних закладах України [8]. Більше ніж половина студентів (30369 осіб) навчається
у п’яти містах України: Харкові, Києві, Одесі, Луганську, Донецьку [8]. За даними Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України в столиці
навчається близько 8,5 тисяч іноземців, і майже
стільки ж – у Харкові (8,3 тисяч). На третьому місці за кількістю студентів-іноземців Одеса – 3,9 тисяч [8]. Україна володіє приблизно 1% міжнародного ринку освітніх послуг.
Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно з Законами України “Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства” та “Про вищу освіту”, постановою Кабінету
Міністрів України “Про затвердження положення
про прийом іноземців та осіб без громадянства на
навчання до вищих навчальних закладів”, наказом
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Міністерства освіти і науки України, Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської
Федерації”, Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва
областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними
одиницями Республіки Молдова” та низкою ін.
У 2010 р. Міністерство освіти та науки України дозволило вищим навчальним закладам здійснювати навчання іноземців й іноземними мовами.
Міністр освіти та науки України Д. Табачник висловив сподівання, що це розпорядження залучить
до вітчизняних вузів понад 50 тисяч іноземних
студентів: “На сьогоднішній день ми прагнемо,
щоб кількість іноземних студентів в Україні досягла 50 тисяч, і це реальне завдання. Ми ставимо амбітне завдання увійти в двадцятку … держав, які є
центрами надання освітніх послуг” [2].
Сьогодні до п’ятірки українських вишів, у
яких навчається найбільша кількість іноземних студентів відносять: Луганський державний медичний
університет – 1900, Донецький національний медичний університет – 1500, Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна – 1300, Вінницький
національний медичний університет – 1200, Національний авіаційний університет – 1200.
Також багато іноземців отримують освіту в
Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” – 1120, у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка, Національному фармацевтичному університеті
(Харків), Національному технічному університеті
“КПІ”– близько тисячі студентів у кожному.
У більшості вищих навчальних закладів існують спеціальні підготовчі факультети (курси)
для іноземців. Протягом року вони вивчають
українську чи російську мову, а також профільні
дисципліни. Після закінчення підготовчого факультету випускники отримують свідоцтво, яке надає
їм право вступати до будь-якого навчального закладу України за результатами співбесіди на контрактній основі. Вартість підготовчих курсів у різних вишах коливається від 1,5 до 3,5 тисяч доларів.
Кожен вуз має свою специфіку у виборі спеціальностей, але в основному переважають медичні.
Більшість вищих навчальних закладів
України визначають підготовку іноземних студентів як важливий напрям діяльності, що сприяє
міжнародній державній політиці, зміцнює економічну та геополітичну позицію країни.
Іноземні студенти стають вагомим козирем
стратегії національної вищої освіти [7, с. 139]. Це
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– престиж країни. Студенти із зарубіжних країн
приносять вищим навчальним закладам нашої
країни приблизно 120 мільйонів доларів на рік,
що дозволяє фінансувати на 11% всю систему
вищої освіти, бо зазвичай сума оплати за навчання на 30% більша в іноземців, якщо порівняти з
українськими студентами, які навчаються на контрактній основі [3].
Висновки. Мобільність студентів та викладачів є одним із основних принципів сучасної
вищої освіти. Навчання, стажування та дослідницька робота за кордоном збагачують індивідуальний досвід людини, надають можливість дізнатися про різні моделі створення та поширення
знань, дозволяють розширити мережу контактів і
спілкування, поглибити знання іноземних мов.
Найбільш привабливими країнами для студентів-іноземців виступають США, Великобританія, Німеччина, Франція, Австралія та ряд інших. Зростає число студентів-іноземців і у вітчизняних вишах.
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EDUCATION INTERNATIONALIZATION: INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE
AND NATIONAL PRACTICE
Summary
The condition and prospects of reception by students of higher education in some countries of the
world and training of students-foreigners in Ukraine on the basis of works of scientists, the current legislation of Ukraine and international legal acts is investigated. It is installed, that education internationalisation the important way of improvement of quality of higher education.
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Р.Л. Ковальчук
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Исследуется состояние и перспективы получения студентами высшего образования в разных
странах мира и обучение студентов-иностранцев в Украине на основе трудов ученых, действующего
законодательства Украины и международно-правовых актов. Установлено, что интернационализация
образования – важный способ улучшения качества высшего образования.
Ключевые слова: качество высшего образования, интернационализация образования, нормативно-право-вой акт, учебное заведение.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ УКРАЇНСЬКИМИ ЛІСАМИ ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ СРСР І УРСР У ПЕРІОД 1943 – 1950 РОКІВ
Розглядаються законодавчі акти, на основі яких регулювалося користування українськими лісами в період з 1943 по 1950 роки. Показано наявність документів, що визначили на багаторічний період підходи до побудови законодавчої бази лісової галузі.
Ключові слова: законодавчий акт, лісокористування, правове регулювання, українські ліси.

Актуальність теми дослідження пов'язана
з тією обставиною, що правове регулювання лісокористування – одна з ключових проблем лісового законодавства. В історії лісового права накопиченого багато моделей законодавчого вирішення даного питання. Інтерес до історичного
періоду 1943-1950 років невипадковий, тому що
в 1943 р. відбулося правове закріплення нового
підходу до розподілу лісів на категорії. Для кожної
з них установлювався окремий режим лісокористування, закріплений у нормативних актах. Вивчення цього правового досвіду вкрай важливо в
сучасних умовах, оскільки лісовий кодекс України
2006 р. знову змінив правовий підхід до поділу лісів і визначення режиму лісокористування.
Аналіз публікацій відрізняється складністю
проведення через малу кількість праць з даного
питання. Фрагментарно питаннями, пов'язаними з
регламентуванням лісокористування, займалися:
П.Г. Вакулюк, С.А. Генсірук, В.Ф. Горбовий, Л.І.
Дембо, О.І. Крассов, В.В. Лавров, О.І. Логвиненко,
В.І. Лозо, В.Л. Мунтян, Г.І. Редько, О.М. Фурдичко, В.П. Шлапак. У цілому наявні матеріали відрізняються розрізненістю, уривчастим характером і
потребують своєї систематизації.
Мета роботи – дослідження тенденцій розвитку права у сфері правового регулювання лісокористування органами державної влади СРСР і
УРСР у період 1943 – 1950рр.
Виклад матеріалів дослідження необхідно почати з того, що в лісовому законодавстві
існує кілька підходів до визначення категорії
цінності та правового режиму лісокористування.
У нормативно-правових документах, виданих у
СРСР у середині тридцятих років, зафіксований
принцип, побудований на поділі лісів на дві групи: лісопромислову та лісокультурну. У 1943 р.
керівництво СРСР вирішило змінити підхід до
виділення окремих категорій лісів.
Правовим закріпленням нового принципу
стала постанова РНК СРСР «Про порядок відведення лісосік державного лісового фонду СРСР і
про лісосічний фонд на 1943р." [5, с. 319]. У до44

кументі всі ліси Радянського Союзу ділилися на
три групи, виходячи з їх географічних особливостей і народно-господарського значення. Як вказує В.Ф. Горбовий, в лісове законодавство такий
підхід увійшов під назвою принципу обліку природно-економічного значення лісів [3, с.65].
До першої з груп увійшли ґрунтозахисні,
полезахисні, курортні, ліси держзаповідника, масиви зелених зон навколо промислових підприємств і міст, особливо цінні стрічкові бори і степові «колки», тобто ділянки лісів, розташовані
окремими островами в степовій місцевості. Правовий режим лісокористування цієї групи містив
лише рубки догляду, санітарні та вибіркові рубки
в перестійних лісах.
До другої групи віднесли ліси середньої
смуги СРСР і південних районів, куди увійшли
багато областей УРСР. Правовий режим лісокористування визначався величиною середнього
річного приросту, тобто ці ліси належали до категорії обмежено використовуваних.
Третя категорія лісів називалася експлуатаційними і розмір рубок у них не обмежувався.
На практиці, як зазначає П.В. Васильєв, керівники лісової галузі часто порушували правовий режим лісокористування і переводили лісові
масиви з однієї категорії в іншу [2, с. 57].
Для економічного стану лісів УРСР даний
нормативний акт мав позитивне значення, тому
що українські ліси формально увійшли до перших двох категорій. Ця обставина значно посилила охоронний режим лісового фонду УРСР. Як
пише В.І. Лозо, обласні управління лісового господарства України проводили спеціальний інструктаж персоналу про рубки в таких лісах [6, с.
94]. З метою стимулювання «трудящого» лісокористування в таких лісах лісгоспи звільнялися
від плати за деревину, отриману в ході санітарних чи відновлювальних рубок у перших двох
категоріях лісів [6, с.94].
Найважливішим елементом лісокористування завжди було правове регулювання відпускання лісу або, як прийнято говорити в лісовій
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науці, відпускання лісу на пні. За існуючого на
той історичний момент системою розподілу повноважень такі нормативні документи приймалися
Радою Народних Комісарів (РНК) СРСР. Так, 21
червня 1945р. постановою РНК СРСР затверджені
«Правила отпуска леса на корню в лесах союзного
значения» [8]. Документ складався з восьми розділів і 50 пунктів, характеризується продуманістю,
регламентацією всього технологічного ланцюжка з
підготовки, рубки та відпускання лісу.

У табл. 1 наведені назви розділів нормативного документа, число пунктів у кожному з них,
процентний розподіл текстового матеріалу. Так,
найбільша кількість пунктів припадає на розділ,
у якому 4-15 пунктів, а найменше по 3 пункти, у
розділах 1, 6 і 7. Найбільший обсяг текстового
матеріалу зосереджений у розділі 2 - 28%, а найменший у розділі 1 - 3,8% (табл.1). Розгляд цих
показників дає можливість зробити висновок про
вкрай нерівномірний розподіл текстового матеріалу в документі.

Таблиця 1
Назва розділів, структура, розподіл матеріалу в
«Правилах отпуска леса на корню в лесах союзного значения» 1950 р.
№ п/п
Найменування розділів
Номери пунктів
Кількість пунктів
Обсяг матеріалу
1.
Загальне положення
1–3
3
3.8
2.
Відведення лісосічного фонду
4 – 11
8
28
3.
Порядок і терміни внеску пла12 – 18
7
5.5
тежів
4.
Терміни та порядок заготівлі і
19 – 33
15
22
вивезення лісу
5.
Очищення місць рубок від ру34 – 37
4
21
бочних залишків
7.
Огляд підготовка деревини та
41 – 43
3
4.5
місць рубок
8.
Відповідальність лісозаготіве44 – 50
7
10.4
льників
Загальний обсяг матеріалу
50
100

Важливою відмітністю від сучасних нормативних актів є п.2 розділу I «Загальні положення», згідно з яким перед видачею лісорубного квитка заготівельник зобов'язувався дати розписку про ознайомлення з двома моментами.
По-перше, про те, що йому відомі «Правила» і він зобов'язується їх виконувати. По-друге,
лісозаготівельники інформувалися про майнову
відповідальність за їх порушення.
Як указувалося в п.3, лісозаготівельники
при користуванні цим природним ресурсом зобов'язувалися дотримуватися інструкції про відпускання й охорони лісу, протипожежні та санітарні вимоги.
Розділ ІІ "Відведення лісосічного фонду»,
п. 4-11 нормативного документа регламентував
строки отримання лісорубних квитків, штрафні
санкції за несвоєчасне їх оформлення, порядок
подання претензій щодо правильності розміру
відведених площ. Згідно з п.11, приступати до
рубки заготівельники мали право, виконавши два
положення. По-перше, показавши лісорубний
квиток ліснику і провівши обхід ділянки, що підлягає рубці. По-друге, вимогою було уточнення
разом з лісником кордону лісосіки, а також виділення дерев, які не підлягають рубці: молодих,
насіннєвих, спецдерев.

Розділ ІІІ "Порядок і строки стягнення платежів складається з семи пунктів (п.12-18). У
ньому регламентувалися питання внесення оплати за деревину, що відпускається. При простроченні платежів за відпущений ліс, згідно з п. 16,
із заготівельників стягувалася пеня. Як указувалось у п. 18, з державних організацій платежі за
отриманий ліс, не внесені у строк, стягувалися в
примусовому порядку, а з колгоспів і промлісгоспів - за рішенням суду.
Розділ ІV «Терміни та порядок заготівлі і вивезення лісу», складався з 15 пунктів (п.19-33). Ця
частина документа присвячувалася регламентації
строків вивезення деревини, отримання відстрочки
по платежах, розміри залишених пнів, порядку контролю робіт. Ці функціональні обов'язки покладалися на представників лісгоспу, які, згідно з п. 25,
мали право припиняти рубки в разі недотримання
заготівельниками запобіжних заходів проти пожеж. П.21 нормативного документа мав екологічну
спрямованість, оскільки регламентував рубку липи
та інших порід дерев, що дають сік.
Розділ V «Очищення місць рубок від порубкових залишків» стосувався зобов'язань, накладених на користувачів з приведення в нормальний санітарний стан місць виконуваних робіт.
Так, від них вимагалося систематичне очищення
від дрібних сучків, залишків дерев, ділянок ру-
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бок і смуг, прилеглих доріг шириною до 20 м.
Терміни проведення цих робіт указувалися в лісорубному квитку. Законодавчий акт регламентував, згідно з п.36, досить ефективний спосіб
впливу на громадян, що заготовляють ліс, по очищенню місць рубок. Це внесення грошової застави
при отриманні лісорубного квитка у розмірі кошторисної вартості робіт. Розмір цих сум установлювався лісгоспом, і вони поверталися заготівельникові після проведення очищення в 10-денний
термін. На жаль, дана міра діяла тільки відносно
громадян і не стосувалася підприємств.
Розділ VI «Додаткові зобов'язання, покладені на лісозаготівельника», розглядав в основному технологічні вимоги і не торкався питань
збереження лісів.
Аналогічно будувався розділ VII «Про засвідчення заготовленої деревини і місць рубок».
У ньому мова йшла про перевірку відповідності
заготовленої деревини технічним умовам, термінів вивезення лісопродукції, порядку складання
акта про лісозаготівлі.
Розділ VIII нормативного документа «Відповідальність лісозаготівників» регламентував питання
відповідальності лісозаготівників за порушення, пов'язані із заготівлею, вивезенням деревини.
Цей розділ був добре продуманий і об'ємний за змістом, комплекс заходів штрафного характеру, який умовно можна розділити на такі
п'ять груп: 1) заготівля деревини; 2) вивезення з
лісосік, 3) погана санітарна очистка місць рубок,
4) вивіз лісу, 5 ) екологічні вимоги.
Перша група порушень, підпункт «А» - полягала у неотриманні лісорубного квитка у встановлений термін або відмові від розробки відведених лісосік, або залишення їх недоторканими
до кінця терміну дії лісорубного квитка і тягла за
собою штраф в розмірі 10% таксової вартості
деревини. Така ж санкція встановлювалася, згідно п / п «Б», за рубку лісу без лісорубного квитка
або після строку, зазначеного у ньому. За рубку
насіннєвих дерев, як указувалося в п / п «В»,
установлювалася виплата штрафу у розмірі десятикратної таксової вартості деревини.
З погляду історії українського лісового законодавства становить інтерес розгляд штрафних
санкцій, передбачених п / п «д», у якому за пошкодження не дозволених до рубки дерев, обпалення їх вогнем, пошкодження коренів - установлювалася триразова оплата таксової вартості
дерев. Подібне правопорушення - підпал бортні
дерева, зафіксовано в ст.32 Короткої редакції
«Руської правди», а пошкодження бортні дерева
в ст.75 Поширеної редакції «Руської правди» [4,
46

с.3]. За такі дії стародавній кодекс передбачав
штраф у 3 гривні, що дорівнювало вартості доброго коня або двох корів. Триразова таксова вартість на 1947р. становила приблизну суму в 200300 карб., яка за своєю купівельною спроможністю не могла зрівнятися з розміром штрафу у стародавньому кодексі. На той момент зарплата інженера лісгоспу становила близько 1000 карб.,
директора до 2000 карб.
Друга група порушень стосувалася порядку
вивезення деревини з лісосік. Так, п / п «К» установлював за самовільне вивезення або сплав деревини оплату лише її таксової вартості. Досить
високі стягнення, в розмірі потрійної таксової
вартості, передбачалися за переведення цінної
деревини в малоцінну. При цьому, як зазначає В.
Є. Борейко, дане правопорушення постійно супроводжувало рубки, що проводяться в Українських Карпатах [1, с.273].
Третя група порушень - погана санітарна
очистка місць рубок регламентувалася в п.2 «ф».
За захаращеність території при рубці встановлювався штраф у розмірі 100% вартості робіт з приведення їх у нормальний санітарний стан. На додаток до цього очищення місць рубок регламентувалося в розділі 5, п.34-37. Згідно з п.34, лісозаготівельник зобов'язувався повністю очистити
місця рубок від порубкових залишків, сучків,
гілок, вершин дерев. П.37 указував, що якщо заготівельник не виконує ці вимоги, лісгосп мав
право заборонити рубку і вивезення лісу.
Четверта група лісопорушень - вивезення лісу регламентувалася в п.19, 20, 23, 24, 31, 32. Згідно з п.19, установлювався термін вивезення, як
указувалося в п.22, могли бути продовжені лісгоспами до 3 місяців і вищестоящими організаціями
до 6 місяців. П.24 дозволяв лісгоспам, у разі несвоєчасного вивезення деревини, забирати весь
заготовлений ліс і реалізовувати його за державними цінами. При цьому гроші, сплачені за лісорубними квитками, не поверталися, і додатково на
лісозаготівельника накладалася неустойка.
П'ята група правопорушень, пов'язаних зі
збереженням екологічного стану лісів, була найменшою в документі.
Це п.44, п / п «О», який встановлює за псування молодняку, підросту штраф у 500 крб. з
одного гектара, п / п «Т» - залишення в лісі ям штраф у 10 крб. за яму, п / п «П» - установка або
улаштування в лісі складів - штраф у 300 крб. і
розкорчування пнів на гірських схилах - 50 крб.
за один пень.
Радянська планова система лише на перший погляд могла забезпечити ефективну роботу
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лісової галузі. У реальних умовах на лісокористування впливає цілий комплекс фактів, дію яких
неможливо врахувати навіть при найретельнішому плануванні. По-перше, отримавши в лісокористування багаті на ліси Українські Карпати,
керівники Міністерства лісової промисловості
УРСР почали безжалісно рубати унікальні ліси,
використовуючи варварські методи концентрованих рубок. При цьому вивезти таку кількість
деревини не було можливості через відсутність
механізмів і доріг. Посиленню рубок сприяло, як
указує В.Є. Борейко, те що, ці заходи поєднувалося з боротьбою комуністичної влади з національним партизанським рухом [1, с. 272]. За даними вченого, в кожному лісгоспі був прикріплений працівник каральних органів, який стежив за
виконанням планів рубок. У реальних умовах з
лісозаготівлями склалася така ситуація, що в них
виявилися вкладеними мільйони рублів і сильно
зросла собівартість деревини. На додаток до цього тільки за дев'ять місяців 1946р. в українських
лісах накопичилося 173 тис. куб. м. деревини.
Загальна безгосподарність ведення лісозаготівель знайшла своє відображення в тому, що 30%
паровозів, 15% автомашин були несправними і
не брали участі у забезпеченні лісокористування.
При всій жорсткості сталінської системи, приписки, окозамилювання, бездарність використовуваних методів лісокористування привели до того,
що тільки по Мінліспрому УРСР позапланові
витрати склали 21,7 млн. крб., з них за лісоексплуатації 1,9 млн. карб. і невивезеної деревини на
5.8 млн. крб. Спробою виправити цю ситуацію
стало постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1947р. «Про заходи до зниження собівартості
продукції Міністерства лісової промисловості
УРСР» [9]. У першій частині законодавчого акта
містилися звичайні для того історичного часу
заклики до наведення порядку в галузі та до персональної відповідальності Міністерства лісової
промисловості УРСР за її стан. Конкретні заходи
щодо поліпшення її роботи зафіксовані в п.6 - поліпшення технічних засобів з транспортування деревини, п.7 щодо забезпечення пилами, п.8 - завдання науково-дослідному інституту механічної
обробки деревини зі створення нових технічних
засобів для вантаження та розвантаження лісу.
Негативне значення для екологічного стану
лісів мав п.16 нормативного акта. У ньому від
уповноваженого Головлісохорони при РМ УРСР
вимагалося провести виділення лісосічного фонду у східних регіонах масивами не менше 2-2,5
тис.куб.м., а в західних - не менше 10 тис. куб. м.
При цьому авторів документа мало цікавив той

факт, що ліси центральної та східної частини
УРСР сильно постраждали в період Великої Вітчизняної війни і знайти в них масиви з такими
обсягами рубок було справою складною. Крім
цього, згідно з п / п «Б» п.16, було потрібно за
рахунок власного лісу забезпечити починаючи з
1947 р. будівництво вузькоколійних залізниць по
УРСР. Документ містив ще одну негативну для
цього природного ресурсу вимогу: вибрати для
всіх лісозаготівель місця з найменшим віддаленням від споруджуваних об'єктів. Цілком зрозуміло, що реалізація такого положення нормативного акта вела до зменшення площ лісів і створювала труднощі з їх відновленням.
Наступний законодавчий акт є логічним
продовженням попереднього, що добре простежується у назві документа. Ця постанова РМ
УРСР від 5 вересня 1947р. «Про механізацію лісозаготівель і створення необхідних умов для
закріплення робітничих та інженерно-технічних
кадрів Міністерства лісової промисловості
УРСР» [10]. Документ був досить об'ємним,
складався з чотирьох розділів і 24 пунктів. Питанням організації лісозаготівель присвячувався
розділ «Про механізації лісозаготівель». У ньому
констатується, що лісокористування в УРСР ведеться на ручній основі, за допомогою гужового
транспорту і практично не використовуються
механічні засоби. Результат такої діяльності наявність у лісах великої кількості невивезеної
деревини. З метою зміни ситуації, п.2, п / п «А»
законодавчого акта, передбачав будівництво в
1947р. 100км. Магістральних доріг, вузькоколійних залізниць. П / п «Б» регламентував забезпечення електропили для заготівлі лісу в обсязі 500
тис.куб.м. На додаток до цього, планувалося створити ремонтну базу в кожному лісгоспі, механічні
майстерні у сплавних трестах, центральні ремонтні
майстерні у великих центральних точках лісозаготівель. Оцінюючи цей нормативний документ, слід
відзначити його два аспекти. Перший - позитивний, оскільки реалізація повинна була зменшити
накопичення в лісах деревини. Другий - негативний, через відсутність у ньому організації робіт з
відновлення лісів, використання щадних методів
рубок, механізації вивезення лісу.
В історії лісового права є ряд питань, пов'язаних з лісокористуванням, що завжди вимагали
свого рішення і закріплення в законодавчих актах. До їх числа відносяться правила рубок, регламентація яких почалася ще в лісовому законодавстві часів Петра I. На початок 50-х років минулого століття радянським фахівцям, які завжди
заперечували зв'язок з дореволюційним лісовим
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правом, довелося розв’язувати аналогічну проблему лісокористування. Результатом їх роботи
стала підготовка, затверджена наказом міністра
лісового господарства СРСР від 22 квітня 1950 р.
«Правила рубок Главного пользования в лесах
СССР» [7]. Документ складався з 47-ми пунктів,
об'єднаних у три розділи: вступ, загальна і спеціальна частини. У вступі коротко повторювався текст
постанови РНК СРСР від 23 квітня 1943 р. про
розділ усіх лісів на три категорії. Указувалося, що
правила 1950 р. установлювалися для лісів другої і
третьої груп, у яких дозволялося проведення рубок.
Загальна частина законодавчого акта присвячена питанням розподілу цих двох груп на
чотири зони, виходячи зі способів рубок і географічного розподілу лісів по території країни.
Українські ліси увійшли до першої, або степової
зони, - Одеська, Миколаївська, Херсонська, Криворізька, Дніпропетровська, Запорізька, Ворошиловградська (Луганська), Сталінська (Донецька) області. До другої, або лісостепової віднесли
Львівську, Тернопільську, Дрогобичську, частково Станіславську (Івано-Франківської), Чернівецьку, Кам'янець-Подільську, південь Київської
області, частина Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської області.
До третьої зони, або зони змішаних лісів
увійшли Рівненська, Волинська, Житомирська, північна частина Київської та Чернігівської областей.
Спеціальна частина документа присвячувалася опису способів рубок, які рекомендувалися
по кожній з виділених зон. Принцип побудови
цього розділу ґрунтувався на регламентації правил рубок за видовим складом дерев. Так, підрозділ 1, п.2-8, указував порядок проведення рубок у соснових лісах, підрозділ 2, п.9-15 - у ялинових лісах, підрозділ 3, п. 16-24 - у дубових і
твердолистяних лісах, підрозділ 4, п.25-29 - у
лісах м'яколистяних порід. Схема побудови кожного з цих чотирьох розділів була ідентична, тому всі вони містили технічні вимоги стосовно
рубок, щодо сприяння природному поновленню,
ширині лісосік, оцінюванню підросту (нових дерев), насіннєвих дерев і способам рубок.
З погляду екології, негативне значення для
збереження лісів мав розділ 5 "Загальні правила
рубок для лісів другої групи та лісів третьої групи, де не застосовується механізація лісозаготівель». Через низький рівень механізації лісозаготівель автори документа регламентували в цьому
розділі проведення рубок тими методами, якими
вони велися за 100-150 років до прийняття цього
законодавчого акта. Зрозуміло, що такі способи,
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як виділення в лісах кварталів, масова рубка негативно впливали на стан лісів.
Аналогічний зміст мав розділ «Правила рубок для лісів третьої групи при механізації лісозаготівель, трелювання і лісотранспортування». У
ньому був п.42,що дозволив у малоосвоєних районах використання найбільш варварських концентрованих рубок без обмеження ширини лісосік і без
дотримання термінів змикання крон дерев.
Деяку екологічну спрямованість мав п.43,
який указував на необхідність залишення невеликих ділянок лісу для відновлення природнього
приросту, а також п.44, що забороняв вирубку
підростаючих дерев.
Досить обмежено, навіть для радянської
системи, в нормативному акті регламентувалася
відповідальність за дотримання правил рубок.
Згідно з дуже коротким за змістом п.47, усю відповідальність за дотримання правил ніс директор
лісгоспу. Цілком зрозуміло, що такий підхід давав широкі можливості цим керівникам проводити рубки на їх розсуд, абсолютно не рахуючись
ні з яким нормами і правилами. У цьому плані
документ відрізнявся в гірший бік від правил
відпуску лісу 1945 р.
Із викладеного вище випливають такі висновки:
1. Протягом історичного періоду з 1943 до
1950 рр. відбувалося становлення лісового законодавства, що регламентує три найважливіші
питання лісокористування: а) розподіл цього ресурсу на категорії за ступенем цінності; б) правила відпускання лісу на пні; в) правила проведення рубок головного користування.
2. У 1943 р. РНК СРСР прийняла найважливіший правовий документ, який регламентував
поділ лісів на три категорії, по кожній з яких
установлювався свій окремий режим рубок і лісокористування. Цей нормативний акт був основою правового регулювання лісокористування
весь історичний період до краху СРСР і в перші
роки існування незалежної України.
3. Всесоюзними органами державної влади
ввелися в дію правила відпускання лісу на пні і
правила рубок головного користування, відповідно до яких здійснювалося лісокористування в
українських лісах. Негативною стороною цих
законодавчих актів була відсутність у них комплексних заходів щодо збереження екологічного
стану лісів.
4. Органи державної влади УРСР видавали
нормативні документи, що мають обмежений
характер і є своєрідним доповненням до всесоюзних законодавчих актів. В основному в них рег-
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ламентувалися питання технічного характеру,
зменшення собівартості лісокористування, механізації рубки лісу. Обмежений характер мали
положення, спрямовані на охорону лісів, тому
що вони стосувалися в основному вивезення деревини для виконання планів лісозаготівель.
Завданням подальших досліджень з цієї
теми є вивчення лісокористування в післясталінський період «будівництва» соціалізму.
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The article considers the legislation on which regulate the use of Ukrainian forests in the period from
1943 to 1950. The author shows the existence of documents that determined the long-term period
approaches to building the legal framework the forest industry.
Keywords: legislative act, forest management,legal regulation, Ukrainian forests.
Б.В. Киндюк
Правовое регулирование пользования украинскими лесами органами государственной власти
СССР и УССР в период с 1943 по 1950 гг.
Аннотация
Рассматриваются законодательные акты, на основе которых регулировалось пользование украинскими лесами в период с 1943 по 1950 г. Показано наличие документов, определивших на многолетний период подходы к построению законодательной базы лесной отрасли.
Ключевые слова: законодательный акт, лесопользование, правовое регулирование, украинские леса.
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IІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ТА ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
УДК 347.91
© 2011 р. Ю.П. Пацурківський
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ:
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Розглядаються теоретичні та практичні аспекти здійснення цивільних прав. Основними принципами
здійснення цивільних прав є принцип свободи здійснення суб’єктивних прав та принцип дотримання встановлених меж здійснення цивільних прав. Пропонується розуміти інші засади здійснення цивільних прав (добросовісність, розумність, відповідність призначення права, солідарність інтересів учасників правовідносин) у якості
меж здійснення права.
Ключові слова: принципи здійснення права, принципи здійснення цивільних прав, добросовісність, розуміння, справедливість, зловживання правом, застосування права.

Постановка проблеми. Принципи цивільного права є фундаментальними категоріями цивілістичної науки та практики. Саме на них повинно бути засноване все цивільне законодавство та правозастосовна практика. Проблеми визначення природи принципів цивільного прав та
їх реалізації складні, що вказує на необхідність і
доцільність їх усвідомлення та дослідження. До
проблем принципів цивільного права звертались
відомі цивілісти дореволюційного та радянського періодів. Ці проблеми актуальні і сьогодні.
Увага до цих проблем посилюється у зв’язку з оновленням цивільного законодавства. Реформування
економічної системи суспільства зумовило зміну
змісту основних цивільно-правових принципів.
Нормативне закріплення принципів цивільного
права зумовило їх неоднозначне використання в
правозастосовній практиці. Усе це вказує на актуальність дослідження поставленої проблеми.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Важливий внесок у дослідження цивільноправових принципів внесли відомі цивілісти
І.А. Покровський, Д.І. Мейер, Г.Ф. Шершенєвич,
К.П. Побєдоносцев, В.І. Синайський, Е.В. Васьковский, Ю.С. Гамбаров, А.І Камінка та ін. Кожний з них, систематизуючи знання про цивільне
право, окремо досліджував його основні принципи. Поза всяким сумнівом, багато міркувань цих
учених про цивілістичні принципи мають і сьогодні важливе теоретичне та практичне значення.
Загальноправові принципи в цілому й цивільноправові принципи як фундаментальні галузеві
категорії були предметом правової науки в радянський період. Варто згадати праці таких учених, як Н.Г. Александров, С.С. Алексєєв,
В.К. Бабаєв, С.Н. Братусь, Н.Н. Вопленко,
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В.П. Грибанов, Т.І. Ілларіонова, О.С. Іоффе,
Ю.Х. Калмиків, О.А. Красавчиків, В.В. Лазарєв,
Р.З. Лівшиць, О.В. Малько, М.Н. Марченко,
Н.І. Матузов, B.C. Нерсесянц, В.А. Рахмилович,
Ю.К. Толстой, Ф.Н.Фаткуллін, Л.С. Явич, щоб
зрозуміти, на якому високому теоретичному рівні йшла розробка понять загальноправових принципів і принципів цивільного права. На сьогодні
дослідженню проблем принципів цивільного
права приділяють увагу у своїх наукових працях
М.И. Брагінський, Е.В. Вавілін, В.В. Вітрянський, С.П. Гришаєв, Е. Ємельянов, В.П. Мозолін,
Е.О. Суханов, Л.В. Щеннікова, В.Ф. Яковлєв,
B.C. Якушев і ін. Варто вказати на існуючі проблеми цивілістики щодо принципів цивільного
права. Зокрема, відсутня єдність у тлумаченні
самого поняття цивільно-правового принципу,
по-різному визначається кількість самих принципів, їх формулювання та зміст. При вивченні
дослідження цивільно-правових принципів спостерігається тенденція до аналізу саме теоретичних аспектів. У зв'язку із цим у цивілістиці недостатньо проаналізовано правозастосовчий ефект
принципів цивільного права. Не обґрунтовано
критерію віднесення правових приписань до числа принципів цивільного права. Як і раніше, викликає дискусії зміст окремих принципів цивільного права, що зумовлено, в першу чергу, відсутністю наукової характеристики елементів їхніх
юридичних конструкцій.
Наявність зазначених проблем, відсутність
комплексності досліджень, важливість систематизації знань щодо теоретичних розробок цивільноправових принципів і необхідність реалізації їх величезного правозастосовчого потенціалу визначають актуальність і вибір теми дослідження.
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Метою статті є теоретико-правове дослідження принципів здійснення цивільних прав як
особливих юридичних конструкцій, обґрунтування їхньої видової самостійності, побудови їх
системи принципів, з'ясування їх правозастосовчих резервів.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж звернутися безпосередньо до аналізу принципів здійснення цивільних прав, варто дослідити загальну систему формулювання, законодавчого закріплення та
застосування принципів цивільного права в цілому.
Правові принципи - категорія багатозначна. У правознавстві важко згадати термін, у якого було б єдине й вичерпне змістове розуміння.
Одним з найбільш складних питань під час
дослідження сутності та значення правових
принципів є питання, як і коли певні постулати
та положення стають принциповими для права в
цілому або щодо окремої галузі чи інституту. Що
виділяє ці положення з-поміж інших правил поведінки в суспільстві? Це питання має теоретичне та практичне значення для процесу застосування норм і принципів. Принципи можуть прямо визначатися законодавцем як загальні засади
в Конституції, основних кодифікованих актах
галузей права, та можуть випливати зі змісту
правових норм і навіть існувати у формі звичаю.
При цьому виникає небезпека некваліфікованого
тлумачення, при здійсненні якого принципом
будуть вважати звичайні правові приписи та, навпаки, не визнають принцип там, де його насправді сформульовано.
Оригінальну схему процесу закріплення
принципів права запропонувала А.В. Попова:
«...містить у собі такі стадії: 1) оформлення внутрішньої (суб'єктивної) позиції індивідів на бажану та належну поведінку в суспільстві за допомогою специфічних норм моралі; 2) перетворення моральних норм поведінки людей у соціальні норми, що визначають основні цілі, форми й
умови поведінки суб'єктів у найбільш значимі
для суспільства сфери буття; 3) оформлення соціальних норм у правила поведінки, а потім і в
право...4) формулювання норм природного права, які виникли внаслідок їх тривалого застосування, у формі звичаю; 5) формування правової
ідеї, яка через правосвідомість учених стає нормою-ідеєю... 6) перехід норми-ідеї зі звичайноправової форми вираження в норми позитивного
права» [28, c.13-14].
Викладений процес виглядає логічним і
послідовним. Важливу роль у цьому процесі відіграє законодавець, який упроваджує вже сформовані принципи в норми законів. Саме законо-

давцю дорікають за відсутність чіткості формулювання принципових положень, за надмірну
гнучкість норм-принципів, за відсутність чітких
формулювань дефініцій тих понять, якими принцип позначається (наприклад, добросовісності,
справедливості, розумності та ін.).
Правові принципи розподіляють як певні
основні ідеї впливу юридичних норм на суспільні відносини, на принципи права в цілому, принципи окремих галузей, підгалузей, і, нарешті,
інститутів. Ця ієрархія повинна сприяти уникненню повторень, адже загальні принципи пронизують всю систему принципів і не вимагають
повторення. Зауважимо, що чим менший, елемент правової матерії, тим конкретніші повинні
бути правові постулати, оскільки вони підкреслюють своєрідність цього елемента, його відмітність від інших. «Маючи загальнообов'язковий
характер, принципи права сприяють зміцненню
внутрішньої єдності й взаємодії різних галузей і
інститутів права, норм права й правововідносин,
суб'єктивного та об'єктивного права» [32, c.295].
Вимоги до систематизації правових принципів у цивілістиці відомі давно й підтримуються сучасними теоретиками права, а саме: взаємозумовленість всіх загальних правових засад загальним цілям; відсутність внутрішніх протиріч
між основними принципами правової системи;
зміст одного принципу не повинен повністю
охоплюватися змістом іншого.
Саме з таких позицій теоретична та законодавча система правових принципів могли б
бути сприйнята судами, адже практичний зміст
такої категорії полягає в подоланні прогалин у
регулюванні за допомогою моделі аналогії права,
а також полегшення тлумачення й координації
норм при вирішенні спорів між учасниками правовідносин. Однак чітко дотримати системну
субординацію принципів дослідникам і законодавцю не вдається.
Аналіз літератури дозволяє зробити такий
висновок. Порівняльний аналіз запропонованих
систем основних принципів галузі цивільного
права із принципами її окремих підгалузей та
інститутів виявляє певну непослідовність. «До
кола основних засад (принципів) цивільноправового регулювання відносять: принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу
особистого життя людини; принцип юридичної
рівності учасників цивільно-правових відносин;
принцип недоторканності (непорушності) права
власності; принцип свободи договору; принцип
самостійності й ініціативи (диспозитивності) у
набутті, здійсненні та захисті цивільних прав;
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принцип безперешкодного здійснення цивільних
прав, у тому числі свободи майнового обігу (переміщення товарів, послуг і фінансових ресурсів); принцип заборони зловживання правом і
іншим належним здійсненням цивільних прав;
принцип всебічної охорони цивільних прав,
включаючи можливість поновлення порушених
прав і забезпечення їх незалежного від впливу
сторін судового захисту» [10, c.38].
Усі перераховані основні засади відображено в ст. 3 Цивільного кодексу України [2.
Cт.3]. З наведеного переліку принципів тільки
перші два та останній можна назвати галузевими.
При цьому треба зосередити увагу на тому, що
принцип юридичної рівності учасників цивільноправових відносин виступає одночасно ще й методом цивілістичного регулювання [14, c.8-9],
завдяки чому відбувається ототожнення прийомів правового впливу на суспільні відносини з
сутністю цих самих правових відносин.
Юридичну рівність суб'єктів, на нашу думку, не можна назвати методом регулювання,
оскільки вона є його метою. Цивілістика досягає
цієї мети, використовуючи дозвільний метод регулювання, метод мінімізації заборон, прийом
диспозитивності правових норм, а також завдяки
саморегулюванню учасниками своїх майнових
відносин за допомогою договору.
Однак юридична рівність є не просто галузевим принципом. Це сама ідея права взагалі. «У
цілому історична еволюція змісту, обсягу, сфери
дії принципу формальної рівності не спростовує,
а навпаки, підкріплює значення даного принципу
(і системи норм, що його конкретизує) як визначальну особливість права в його співвідношенні
та відмітності з іншими видами соціальної регуляції (моральної, релігійної і т.д.). З урахуванням
цієї обставини можна стверджувати, що право —
це нормативна форма вираження свободи за допомогою принципу формальної рівності людей у
суспільних відносинах» [24, c.20].
Щодо інших принципів цивільного права
ситуація також неоднозначна. Наприклад, можна
вважати принцип свободи договору основною
засадою підгалузі «Зобов'язальне право», принцип недоторканності власності - основою підгалузі «Речові права», решту можна віднести до
принципів інституту здійснення цивільних прав.
В іншому випадку ці основні ідеї будуть повторюватися від галузі до підгалузі. Таке дублювання ускладнює правозастосовчий процес, порушує
субординацію принципів. Перед суддею неминуче постає питання, чи можна для тлумачення
норм про речові правовідносини застосувати
52

принцип свободи договору? Якщо він загальногалузевий, то це робити необхідно, якщо ж властивий тільки для зобов'язань, то його застосування неприпустиме.
З цього приводу, В.П. Мозолін відзначає:
«На відміну від всіх інших основних засад
(принципів), які відносяться до всього цивільного законодавства, принцип свободи договору,
яким би важливим він не був, має більше локальне значення. Він може бути застосований тільки в договірному праві». І далі пропонує: «Тому
було б логічним замінити його більш широким
принципом, який можна було б застосувати до
всього цивільного законодавства, — принципом
свободи громадян і юридичних осіб на здійснення правомірних юридичних дій» [19, c.29].
Зауважимо, що цивілісти не конкретизували й до сьогодні систему цивільно-правових
принципів [9, c.38]. Така ситуація призводить до
невизначеності в законодавстві та виникнення
складнощів при застосуванні на практиці. На
сьогодні судовій практиці властиві дві тенденції:
або судді спекулюють на принципах і замінюють
ними конкретне нормативне регулювання, або
відмовляються керуватися положеннями принципів і застосовувати аналогію права, позбавляючи тим самим захисту окремі суб'єктивні права.
У першому випадку проблема полягає в нечіткості
розуміння співвідношення норми й правового
принципу. А принципи повинні бути відображені в
нормах законодавства. Співвідношення може бути
виражене так: «спеціальна норма має пріоритет у
застосуванні перед загальною нормою (принципом)», тобто принцип застосовується тільки у відсутності конкретного регулювання відносин або
для з'ясування змісту спеціальної норми.
Друга тенденція пов'язана з необхідністю
визначати в судовому рішенні зміст окремих
принципів і вмотивувати підставу для їх застосування. Здійснити це досить складно через наукову й законодавчу невизначеність у цьому питанні. Простіше відмовити в захисті спірного правовідношення, аргументуючи це прогалиною законодавства, ніж узяти відповідальність урегулювати правовідношення за аналогією права. Наприклад, відомі випадки повної або часткової
відмови в задоволенні вимог про притягнення до
цивільно-правової відповідальності власників
інтернет-сайтів, що розмістили відомості, які не
відповідають дійсності та ганьблять позивача.
У цій ситуації для ефективного й справедливого
захисту честі, гідності та ділової репутації особи
суд не може обійтися без застосування загальних
засад цивільного законодавства, а також аналогії
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деяких норм, які регулюють подібні правовідносини за участю інших засобів масової інформації. Зауважимо, що існує й протилежна судова
практика [8, c.10-11].
Правознавці, вивчаючи подібну практику,
зазначали: «Правосуддя повинно здійснюватися,
тому у всіх новітніх законодавствах прийняте
правило, що суд не може відмовлятися від вирішення спірної справи під приводом неповноти
або неясності закону. Якщо він відмовляється
винести рішення по якій-небудь справі, то за цю
відмову він відповідальний, як за відмову в правосудді... Він може скористатися законом, що
передбачає аналогічний випадок; якщо ж не можна підшукати подібного закону, то суд у цьому
випадку повинен вирішити справу про дух чинного законодавства, керуючись намірами й цілями законодавства, які знайшли відображення в
законодавстві в цілому» [33, c.131].
У цивільному праві більшість правовідносин регулюється диспозитивно. Багатоманітність
життєвих проявів не дозволяє нормативно врегулювати кожну з можливих на практиці ситуацій,
а тому вищезгадані тенденції судової практики
призводять до виникнення серйозних проблем.
На нашу думку, подолати подібне відношення суддів можна тільки підвищенням рівня
юридичної техніки при формулюванні текстів
норм-принципів і встановленні більш чіткої системи основних засад цивільного права. Подолання прогалин є завданням судочинства, але при
цьому суд повинен розуміти зміст і неухильно
дотримуватися основних принципів і уникати так
званих удаваних прогалин [34, c.41-42]. Звертання теоретиків права до інституту прогалин у праві й способів їх подолання не сприяє виробленню
одноманітності судової практики та визначеності
галузевих підходів, оскільки доробок загальної
теорії права з цієї проблеми має суперечливий
характер. У якості прикладу можна вказати на
існування трьох груп підходів до розуміння природи прогалини в праві «вузького», «помірного»,
«розширеного» [35, c.12-14]. Повернемося до
основних засад здійснення цивільних прав. Уявлення дослідників про категорію здійснення суб'єктивних цивільних прав у основному єдине та
цілісне. Для подальшого аналізу питання про
принципи, що впливають на цей процес, треба
проаналізувати одне з найбільш вдалих визначень здійснення цивільних прав – це «...зумовлена волевиявленням управомоченої особи та
забезпечене системою гарантій реалізація конкретної можливості, що складає зміст суб'єктивного цивільного права» [21, c.9].

«Право саме по собі є тільки абстрактна
формула, і щоб його здійснити, воно повинно
знайти своє втілення в поведінці особи; а щоб це
відбулося, необхідно, щоб той, до кого звертається право, зрозумів, що саме воно від нього
бажає, і був згідний це виконати» [11, c.72]. Якщо додержуватися цього правила, то необхідно
визначитися з тим, чи можуть ті самі принципи
бути і в основі створення правових норм, і в основі процесу здійснення суб'єктивних прав окремими учасниками правовідносин.
Принципам цивільного права як галузі властива першочергова функція – бути основою для
формування, систематизації та тлумачення норм,
які регулюють відносини, пов'язані з її предметом. Саме тому стверджують: «Знання декількох
принципів дорожче від знання тисячі норм» [20,
c.47]. Подібної функції немає та не може бути в
принципів здійснення суб'єктивних цивільних
прав як засад конкретних дій суб'єктів по реалізації можливостей, наданих їм правом. Загальногалузеві принципи лише опосередковано орієнтовані на окремих учасників приватних відносин,
у тій мірі, в який особам дозволено самостійно
визначати правила своєї поведінки на власний
розсуд. Тільки в цьому випадку суб'єкти, виступаючи в ролі «законодавця ad hoc», змушені
співвідносити свої правила поведінки із загальними тенденціями цивілістики [29, c.56].
При здійсненні цивільних прав фізичні та
юридичні особи не пов'язують свої дії із принципами галузі, а керуються системою конкретних
заборон і дозволів. У своїй поведінці при реалізації
суб'єктивних прав вони не можуть і не повинні займатися системним тлумаченням або ліквідацією
прогалин у нормативному регулюванні. Загальногалузеві принципи для процесу здійснення прав є
стимулом здійснення через правову свідомість і
культуру учасників правовідносин в напрямку передбаченому об'єктивним правом.
Дослідники вказують на обов'язкове підпорядкування процесу здійснення суб'єктивних цивільних прав загальногалузевим і загальноправовим принципам. В.А.Тархов, зокрема, відзначає: «Здійснення суб'єктивних прав повинен
відбуватися відповідно до принципів цивільного
права, з яких найбільш безпосереднє відношення
до здійснення прав мають принципи поєднання
особистих інтересів із суспільними, прав з обов'язками. Сюди ж відноситься принцип законності, що однаково стосується всіх учасників правовідносин» [31, c.240].
Слід звернути увагу на формулювання запропоноване В.П. Грибановим: «Принципи здій-
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снення цивільних прав – це ті основні вимоги,
які суспільство та цивільне право, яке виражає
його інтереси, пред'являють до управомоченої
особи і тих осіб, які від його імені здійснюють
приналежні управомоченій особі суб'єктивні цивільні права» [12, c.225]. Далі автор називає найважливіші із принципів здійснення прав: законність, добросовісність, відповідність здійснення
права його призначенню, гарантія реальності
здійснення цивільних прав, принцип товариського співробітництва при здійсненні прав і виконанні обов'язків і, нарешті, принцип економічності. Сучасні дослідники вказують на ті ж принципи, з певними уточненнями, що визначають
основу процесу реалізації правових можливостей
управомоченими особами [15, c.384-389].
На нашу думку, розуміння принципів здійснення прав як законодавчих вимог до належного використання особою своїх правових можливостей означає ототожнення їх з межами здійснення цивільних прав. Тим більше, що добросовісність, відповідність призначенню та інші вимоги відносяться до різновидів таких меж. Категорія меж здійснення цивільних прав має цілком
певне значення: у випадку порушення виступати
у якості частини об'єктивної сторони такого правопорушення, як зловживання правом. Тому доцільно максимально конкретизувати кожний вид
меж здійснення прав у цивільному законодавстві.
Законність – це принцип, який майже одностайно відносять до першого за значимістю
для здійснення цивільних прав. В.П. Грибанов
підкреслює, що це загальноправовий, а не галузевий принцип, і розкриває його зміст : «Вимога
дотримання закону відноситься як до дотримання меж суб'єктивного права, так і до дотримання
меж його здійснення» [12, c.226].
Для ідеальної моделі, якою виступає об'єктивне право як соціальний регулятор, стверджувати про законність означає припускати тавтологію. Закріплювати заклики щодо дотримання
правових норм, слідування закону та нездійснення правопорушень у цих же самих нормах немає
змісту, тим більше не варто зводити їх у ранг загальноправових принципів. Сучасні погляди, запропоновані теоретиками права, які не зважають
на тавтологію твердження «законність – основна
засада цивільного права», ще більш радикальні –
у якості загальноправового розуміють «принцип
правозаконності» [26, c.283]. При цьому, розкриваючи зміст цієї категорії, яка, безумовно, вимагає тлумачення, дослідники зазначають: «Сам
принцип законності характеризує лише одну з
іманентних властивостей позитивного права —
54

загальнообов'язковість, необхідність неухильного дотримання чинних юридичних норм, правовим змістом принцип законності наповнює
принцип верховенства права» [7, c.132-133]. Тому законність можна розглядати як синонім обов'язковості.
У зв'язку з цим для управомочених осіб
принцип законності здійснення належних їм цивільних прав збігається із принципом здійснення
прав відповідно до встановлених меж, тобто відповідно до призначення, добросовісно та розумно,
не заподіюючи шкоди правам і інтересам третіх
осіб. На нашу думку, саме завдяки своїй об'ємності
принцип законності здійснення прав або залишиться єдиним принципом цього інституту цивільного
права, або буде заміщений категорією межі здійснення суб'єктивних цивільних прав.
Відповідно до сучасного розуміння принципу законності при здійсненні цивільних прав,
можна зробити висновок про те, що він практично ототожнюється з морально-етичними вимогами, з принципом добросовісності учасників цивільних правовідносин. «Законність здійснення
прав і виконання обов'язків передбачає його підпорядкованість правилам ділової (професійної)
етики й моральних принципів суспільства» [15,
с.385]. B.C. Єм вважає, що «оцінка законності
дій по здійсненню цивільних прав... через призму
моральності не виключає самостійності принципу презумпції розумності та добросовісності суб'єктів при здійсненні ними суб'єктивних прав і
виконанні обов'язків». При такому тлумаченні
принципи здійснення прав постають повторенням одного і того ж самого твердження, причому
кожний наступний принцип покликаний визначити зміст попереднього, але насправді тільки
примножує їх невизначеність.
Ми вважаємо, що необхідно позбутися подібних складних юридичних конструкцій. Потрібно
погодитися із С.С. Алексєєвим, який відзначав:
«Якщо бачити в принципах глибинні елементи
структури права, отже, явища суто правові, необхідно вважати, що до їх числа можна віднести лише такі економічні, соціально-політичні й інші загальносоціальні засади, які вжилися в матерію права, набули юридичного вигляду» [6, c.262].
Висновки. Стосовно інституту здійснення
цивільних прав потрібно виділяти два принципи:
1) принцип свободи здійснення суб'єктивних
прав; 2) принцип дотримання встановлених меж
здійснення цивільних прав, у якому й конкретизується загальноправовий постулат взаємної відповідальності держави (суспільства) і громадян, коли
«невиконання кожною зі сторін своїх обов'язків
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або зловживання правом повинна мати наслідком
настання юридичної відповідальності».
Процес здійснення цивільних прав визначається як принципами об'єктивного цивільного права як галузі, а також відображає характерні саме
для динамічної сторони права постулати й ідеї.
Інші згадані в літературі основні засади здійснення цивільних прав (добросовісність, розумність, відповідність призначенню права, солідарність інтересів учасників правовідносин) повинні
розумітися як межі здійснення прав і застосовуватися для кваліфікації зловживання правами.
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Y.P. Patsurkivsky
Principles of realization of civil laws: structural-functional analysis
Summary
In the following article are examined theoretical and practical aspects of realization of civil laws. Basic
principles of realization of civil laws are principles of freedom of realization of equitable rights and principle
of observance of the set limits of realization of civil laws. It is suggested to understand other principles of
realization of civil laws (honesty, cleverness, accordance of setting of right, solidarity of members’ interests
of legal relationships) in quality of limits of realization of right.
Key words: principles of realization of rights, principles of realization of civil laws, honesty, cleverness, justice, abuse of law, application of right.
Ю.П. Пацуркивский
Принципы осуществления гражданских прав: структурно-функциональный анализ
Аннотация
Рассматриваются теоретические и практические аспекты осуществления гражданских прав.
Основными принципами осуществления гражданских прав есть принцип свободы осуществления
субъективных прав, а также принцип соблюдения предусмотреных границ осуществления гражданских прав. Предлагается рассматривать другие начала осуществления гражданских прав (добросовестность, разумность, соответствие назначения права, солидарность интересов участников правоотношения) в качестве пределов осуществления права.
Ключевые слова: принципы осуществления права, принципы осуществления гражданских прав,
добросовестность, разумность, справедливость, злоупотребление правом, применение права.
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Постановка проблеми. Свобода була, є та,
мабуть, ще довгий час залишатиметься об’єктом
досліджень у юридичній науці. Не даремно В.С.
Нерсесянц указував на те, що юриспруденція – це
наука про свободу [9, с. 7]. Власне, на його думку,
свобода – це об’єктивна, сутнісна властивість права [9, с. 86]. Отже, свобода як сутність людської
істоти нерозривно пов’язана із засобами регулювання її поведінки у колі собі подібних.
Перш ніж розпочати вузькогалузеве дослідження місця та ролі свободи під час укладання
договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, доречно звернути свої погляди на
загальнотеоретичні аспекти присутності свободи
у праві, як особливому регуляторі суспільних
відносин.
Власне поняття право у юридико-ліберальній концепції юриспруденції охоплює позитивне
право як нормативну форму свободи та державу,
як інституціональну (організаційно-владну) форму цієї ж свободи [9, с. 7]. Усвідомлюючи таку
концепцію, можна прийти до висновку про те,
що право фактично є виразом свободи, а його
позитивне розуміння (формальна визначеність та
санкціонованість державою) дає змогу говорити
про те, що право є зовнішньою оболонкою свободи для всіх у межах загальної свободи. Тобто
право визначає як загальні рамки свободи, вихід
за межі яких одного суб’єкта спричиняє обмеження свободи іншого, так і індивідуальні – у
межах яких повноцінно може розвиватися особистість. Ставлення закону до свободи може бути двояким: примусовим (державний закон) і добровільним (моральний закон) [9, с. 146]. Це дозволяє здійснити аналіз впливу інституціональної форми на нормативну складову свободи.
Свобода індивідів виражається перш за все
у тому, що вони виступають як формально рівні
особи – суб’єкти права та суб’єкти держави [9, с.
78]. Ще однією ознакою свободи для всіх є гара-

нтія свободи кожного. Отже, кожен на власний
розсуд у спосіб, який не обмежує свободу іншого, реалізує власний інтерес. Тобто свобода становить фундамент поведінки людини у взаємовідносинах з іншими, міра якої визначається правом, як
соціальним регулятором таких відносин, аби гарантувати всім і кожному можливість користуватися
своїми правами та реалізовувати власні інтереси
шляхом недопущення обмежень і звуження прав та
інтересів інших, суспільства у цілому.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню принципів права у цілому та принципу свободи, зокрема, присвятили свої праці
такі науковці як А.М. Колодій, В.В. Копейчиков,
Ю.Ф. Кравченко, Н.С. Кузнєцова, М.В. Лубська,
В.В. Луць, О.Г. Рувін, В.Ф. Погорілко, С.П. Погребняк. Актуальні питання принципу свободи
договору у межах дисертаційних досліджень вивчали А.П. Бєляєва, В.О. Горєв. Однак переважна більшість зазначених вчених у своїх працях
торкалися загальнотеоретичних або конкретно
цивілістичних аспектів розуміння свободи та
свободи договору певного виду. Поряд з тим,
ґрунтовного науково-теоретичного дослідження
принципу свободи за договором про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку проведено не
було. Оскільки останній має певну специфіку,
зумовлену як нормативно-правовим регулюванням, так і практичним виконанням, тому дослідження впливу принципу свободи на вказаний
вид договорів актуальне для сьогоднішньої теоретичної юридичної науки.
Виходячи з вищевикладеного метою даної
статті є дослідження ролі та впливу принципу
свободи на укладення договору надання послуг
рухомого (мобільного) зв’язку.
Виклад основного матеріалу. М.М. Цимбалюк зазначає, що ідея «особистої свободи» як
однієї з ключових цінностей сучасного права,
крізь призму якої здобуває свою легітимацію
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решта нормативних регулятивів, могла сформуватися та утвердитись у людській свідомості лише пройшовши ряд попередніх логіко-генетичних фаз свого визрівання, стимульованого тенденціями самоорганізації суспільного буття [10,
с. 20]. Свобода стає дійсною правовою цінністю
лише в міру її «універсалізації» (у тому розумінні, яке передбачає її рівну доступність для кожного правосуб’єкта, навіть за умови нерівного
розподілу мір її здійснення в суспільстві різними
особами), а тому вона, так чи інакше, потребує
розмежування (а, отже, відносного обмеження)
«часток свободи» самим правом так, щоб будьхто міг законно претендувати на певну, бодай, мінімальну «нішу» вільної самореалізації [10, с. 20].
Отже, свобода розуміється як вияв можливості реалізувати свої інтереси, у межах та спосіб, який не
перешкоджатиме іншим у реалізації «своїх» інтересів, а також у рамках загальнодоступної свободи
дій, визнаної та викладеної у нормі.
Навіть сучасне розуміння права, яке базується на трьох основних стрижнях: свобода, рівність, справедливість – відображають свободу як
міру справедливої рівності, коли кожен має незаборонену потенційну можливість, рівень якої
визначається морально-правовою категорією
справедливості.
Свобода постає як невід’ємна частина права, яка, можна сказати, визначає спрямованість
права, його функціональне призначення, гарантує суб’єктам, що підпорядкувалися такому регулятору, як право, свободу дій, у межах, які визначені правовими нормами і гарантують свободу дій іншим. У такому взаємозв’язку визначальним є недопущення зловживання свободою.
Особливого звучання свобода набуває у
відносинах, які законодавство дозволяє урегульовувати самим учасникам, а саме суб’єктам
цивільно-правових відносин. Суб’єкти самостійно, на власний розсуд вирішують значні за обсягом та змістом питання договірних відносин, зокрема визначають взаємні права й обов’язки,
особливості предмета договору, а також відповідальність сторін (у межах встановлених законом). Саме тут найбільш повно знаходить вияв
свобода дій суб’єктів, які, керуючись особистими
інтересами, реалізуючи суб’єктивні права, вступають у відносини з іншими суб’єктами з метою
отримання певних благ, які є змістовним елементом та кінцевою метою інтересу.
Як би того не хотілося, але говорити про
те, що суб’єкти абсолютно рівні у своїх правах та
обов’язках, навіть у сфері цивільно-правових
відносин неможливо. Завжди існує певний дис58

баланс у інтересах учасників таких відносин, коли одні мають певні блага і виявляють намір їх
реалізувати (шляхом учинення певних дій, у тому числі шляхом укладення відповідних договорів) задля отримання прибутку, інші – набути ці
блага та задовольнити власні інтереси. Звертаючись до економічної теорії, ведеться мова про
взаємовідносини товарообміну й отримання від
нього певного економічного ефекту. Таким чином права суб’єктів, які реалізують товари чи
послуги істотно відрізняються від прав суб’єктів,
які виявляють наміри їх придбати.
Отже, особливою сферою забезпечення рівності свободи учасників цивільно-правових відносин є вступ їх у такі відносини, де початково
мають забезпечуватися рівні права набуття та
реалізації благ.
Розгляд принципу свободи треба розпочати із системного аналізу його вживання та використання. Принцип свободи в укладенні договору нерозривно пов’язується з учасниками договірних відносин, які реалізують свої суб’єктивні
цивільні права щодо обрання блага, яке визначає
предмет договірних відносин, контрагента за цивільно-правовим договором. Недарма А.М. Колодій зазначає, що до керівних витоків суб'єктивного права потрібно віднести принцип свободи
[11, с. 23], тобто в основі реалізації суб’єктивного права лежить принцип свободи, яким визначається власне право та його суб’єктивноіндивідуальна форма.
Відповідно до принципу свободи договору
суб’єкти цивільного права вільні в укладенні договорів, тобто у виборі контрагента та у визначенні умов своєї угоди, а також у виборі тієї чи
іншої «моделі» (форми) договірних зв’язків [1, с.
25]. Отож принцип свободи договору відображає
істотну ознаку поведінки учасників, зумовлену
обранням ними конкретних суб’єктивних прав та
взяття на себе відповідно кореспондуючих їм
обов’язків, що зумовлюють прийняття рішення
про укладення відповідного договору. Переносячи ці загальні положення про укладення договору
на конкретний договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку, зазначимо, що принцип
свободи в укладенні даного виду договору виявляється для суб’єктів уже на стадії прийняття рішення про використання конкретного суб’єктивного
права та визначення необхідності у такій послузі, а
вже потім – обрання конкретного оператора (для
абонента), а для оператора телекомунікаційної мережі рухомого (мобільного) зв’язку – прийняття
рішення про обрання даного виду підприємницької
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діяльності та погодження надання послуг конкретному абоненту.
Слушно підкреслює А.М. Колодій, що
принципи виражаються у правах і обов'язках суб'єктів, у юридичних зв'язках і відносинах [11, с.
27], отже у договірних правовідносинах принципи,
зокрема принцип свободи, виявляється у реалізації
прав суб’єктів щодо вступу у правовідносини, реалізації їх прав та обов’язків стосовно один одного у
цих правовідносинах у спосіб, який гарантує права
учасників договірних відносин.
Аби послідовно та системно простежити
вплив принципу свободи на договірні відносини,
а також права й обов’язки учасників договірних
зобов’язань, досліджувати треба з моменту виникнення й усвідомлення суб’єктом наявності у
нього інтересу вступити у договірні відносини
для задоволення певних матеріальних чи нематеріальних потреб.
Принцип свободи договору передбачає
перш за все свободу у вирішенні питання про
необхідність укладення договору [4]. О.А. Чауська посилається на те, що принцип свободи договору присутній уже на попередній стадії укладення договору, коли власне ані погоджених умов
договору, ані суб’єктів (у якості контрагентів договірних зобов’язань) немає. У такому разі принцип
свободи договору постає як вільний вибір особи
доцільності вступу у договірні відносини для задоволення власних потреб у необхідності отримання
послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
Отже, вважаємо, що принцип свободи договору проявляється на підготовчих етапах по
відношенню до укладення договору надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку. Він (принцип) виявляється вже на стадії формування інтересу суб’єкта щодо необхідності задоволення
потреби у договірний спосіб, шляхом укладення
відповідного договору надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку.
Хоча більшість науковців схильна до розуміння принципу свободи, який знаходить свій
вияв лише на стадії укладення договору. У силу
принципу свободи договору громадяни і юридичні особи вільні в укладенні договору. Примус до
укладення договору за загальним правилом не
допускається. Сторони можуть укласти договір,
як передбачений, так і не передбачений законом
або іншими правовими актами. Вони самі визначають умови договору, крім випадків, коли обов'язкові умови встановлені імперативними нормами закону. Свобода договору проявляється
також у праві сторін своєю угодою виключити
застосування імперативної частини диспозитив-

ної норми і встановити умову, відмітну від передбаченої в ній [6, с. 216]. Безумовно принцип
свободи яскраво проявляється на самій стадії
укладення договору, де принцип свободи зумовлює можливість суб’єктів визначатися із видом
договору, істотними умовами договору, за винятком тих, які законодавчо закріплені як обов’язкові. Разом з тим свобода договору підкреслює
можливість обирати контрагента, визначатися із
ціною та іншими істотними умовами договору,
зокрема, обов’язків операторів телекомунікаційних мереж рухомого (мобільного) зв’язку,
обов’язків самих абонентів, які вони беруть на
себе, укладаючи договір про надання послуг мобільного зв’язку.
Суб’єкти цивільного права вільні у встановленні своїх прав та обов’язків на основі договору та у визначенні будь-яких умов договору,
які не суперечать чинному законодавству [5, с.
19]. Це вже є проявом принципу свободи за договором про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку. Та перш ніж перейти до стадії визначення взаємних прав і обов’язків, треба проаналізувати вплив принципу свободи власне на
рішення про обрання контрагента у договірних
зобов’язаннях.
Суб’єктивне цивільне право являє собою
юридичну можливість суб’єкта у правовідношенні
– належну йому міру дозволеної (вільної) поведінки, гарантованої державою [5, с. 44]. У самому визначенні суб’єктивного права закладено принцип
свободи, який дає дозволяє користуватися або відмовитися від використання такої можливості.
Прояв принципу свободи у період укладення договору полягає у тому, що суб’єкт, поперше, вільний у самому вступі у договірні відносини; по-друге, він вільний у виборі контрагента в майбутньому договірному відношенні; потретє, контрагенти договору мають право вільно
обирати вид і тип договору, який вони укладуть
між собою; по-четверте, сторони договору вільно
визначають його зміст; нарешті, по-п’яте, сторони договору вільні у вираженні своєї угоди, тобто вільні у виборі форми, в якій вони укладають
договір [2, с. 7]. Прояв принципу свободи договору полягає у вільному праві його сторін самостійно формувати ті положення, які вони мають
намір внести до майбутнього договору [2, с. 9].
Тому свобода вибору його форми полягає лише в
праві сторін обрати більш високу і захищену форму договору [2, с. 10]. Але зважуючи на ту обставину, що договір про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку відноситься до публічних
договорів (ст. 633 Цивільного кодексу України
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[12]), ч. 1 ст. 633 ЦК України містить імперативну норму, яка прямо вказує, що договори про
надання послуг зв’язку є публічними. Тому договір про надання послуг рухомого (мобільного)
зв’язку як один із підвидів договору зв’язку, володіє всіма властивостями родового договору
зв’язку, а тому є публічним договром. Публічний
договір має свої властивості, які впливають на
принцип свободи, що лежить в основі договірних
зобов’язань. Отже, спостерігається взаємовплив
принципу свободи на відносини, загальні засади
яких ним (принципом) визначаються, але й відносини вносять свої корективи у розуміння даного принципу. Загальноприйняте розуміння принципу свободи в укладенні договору має істотні
відмітності як для абонента, так і оператора мереж рухомого (мобільного) зв’язку. Для абонента, як споживача телекомунікаційних послуг –
послуг рухомого (мобільного) зв’язку, принцип
свободи зазнає істотних впливів, пов’язаних із
тим, що власне абонент не може впливати на
зміни істотних умов договору. Він змушений або
приєднатися до таких умов, визначених оператором, або відмовитися від них і тим бути позбавленим можливості користуватися послугами рухомого (мобільного) зв’язку. Поряд з цим аналіз
проблем даного договору надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку дозволяє дійти висновку про те, що, як правило, останній за умови
укладання усної форми даного виду договору,
коли абонент придбаває виключно стартовий пакет і SIM-карту, навіть не уявляє, які він бере на
себе зобов’язання, і які обов’язки щодо нього повинен виконувати оператор. Разом із SIM-карткою
абонент ознайомлюється виключно із правилами
користування телекомунікаційною мережею і жодних натяків на права й обов’язки як абонента, так і
оператора. З усього лише вказівку на тарифікацію
послуг можна розглядати саме як елемент договору, тоді як правила надання (разом із правилами
споживання) послуг рухомого (мобільного) зв’язку, на нашу думку, мають бути невід’ємним додатком до договору, а не власне договором.
Поряд з цим існує обмеження свободи договору для комерційної організації, яка надає
послуги (у даному випадку послуги рухомого
(мобільного) зв’язку – зазначено нами – М.С.).
Така організація не має право встановлювати
дискримінаційні правила переваги одним особам
перед іншими, тобто обирати собі контрагента за
договором, не має право встановлювати ціну товарів, робіт, послуг, різну для різних категорій
споживачів, тобто позбавлена свободи у відношенні визначення одного з умов договору. За
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наявності можливості надати споживачеві товари, послуги, виконати для нього роботи, комерційна організація не має права відмовити споживачеві в укладенні публічного договору про примушення до укладення договору відповідно до
ст. 445 ЦК РФ [3, с. 111]. Частково змушені не
погодитися з цим. Як аргумент своєї думки, наведемо те, що власне оператор в односторонньому порядку визначає ціну договору (тарифікацію), безперечно, з урахуванням певних законодавчих положень. Споживач фактично усунутий
від визначення ціни на послуги. Той факт, що
оператори не можуть змінювати умови договору
для споживача, також, з одного боку, є примарою. Адже оператор створює цінову і тарифну
політику так, що пропонує споживачеві різні за
змістом, а отже, і ціною послуги (пакети послуг
рухомого зв’язку). Тобто фактично оператор телекомунікаційної мережі рухомого (мобільного)
зв’язку знаходить вихід з обмеження його свободи договору, зумовленого особливостями публічного договору. Та обставина, що споживач фактично безликий (за винятком випадків дотримання письмової форми договору надання послуг рухомого(мобільного) зв’язку) також свідчить на користь оператора телекомунікаційної
мережі, оскільки складно відстоювати права та
інтереси споживачеві (абонента), коли без сприяння самого оператора неможливо довести, що
між оператором і споживачем існують договірні
зобов’язання (взаємні права й обов’язки).
Принцип свободи договору дозволяє сторонам за згодою встановити будь-які оптимальні для
них умови [6, с. 312]. Як бачимо, за договором про
надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку така
складова принципу свободи договору втрачає свою
актуальність, оскільки обопільна згода щодо визначення умов договору при укладенні договору
надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку відсутня. Мається лише мовчазна згода абонента із
односторонньо запропонованими правилами.
Додає своїх особливостей і предмет договору – послуги мобільного зв’язку. Принцип
свободи обігу, відповідно до якого об’єкти цивільних прав можуть вільно відчуджуватися або
переходити від однієї особи до іншої, у тому числі у порядку універсального правоприємства
(спадкування, реорганізація юридичної особи) [5,
с. 89]. Найбільше це стосується речей матеріального світу, тоді як послуга, як об’єкт цивільних
прав, що передбачено ст. 177 ЦК України, не передається споживачеві, вона виконується підрядником та залишається у нього, а її результат (об’єкт
матеріального чи нематеріального світу) задоволь-
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няє потреби замовника. Фактично послуга, як
об’єкт цивільних прав, не переходить від оператора
абонентові, однак її корисні властивості задовольняють потреби споживачів, у результаті чого реалізуються права та інтереси останніх.
Свобода договору виражає диспозитивність цивільного права, здатність його суб’єктів
автономно, за власною волею та у власному інтересі встановлювати свої права та обов’язки.
Суть свободи договору полягає ось у чому: 1)
суб’єкти цивільного права на власний розсуд
вступають у договірні відносини. Примус до
укладення договору не допускається; 2) суб’єкти
цивільного права на власний розсуд визначають
умови договору. Винятки складають випадки,
коли законом або іншими правовими актами визначено зміст відповідної умови. Зобов’язаль-не
право значно складається із диспозитивних норм
– правил, які застосовуються настільки, наскільки інше не встановлено угодою сторін. Сторони
на власне уподобання можуть виключати застосування цих норм або ввести умови, відмітні від
передбачених диспозитивними нормами; 3) сторони можуть укладати договір як передбачений,
так і не передбачений законом або іншими правовими актами (але він не може суперечити закону та іншим правовим актам; 4) сторони можуть укладати змішаний договір, тобто договір,
який містить елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами.
До відносин сторін, що виникають з такого договору, застосовуються правила про договори,
елементи яких містяться у змішаному договорі,
настільки, наскільки інше не випливає з угоди сторін (у цьому ж проявляється свобода договору) або
змісту зобов’язання, що породжується змішаним
договором [5, с. 208-209]. Свобода договору про
надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку формує власні реалії даного принципу. Істотного
впливу принцип свободи у вказаному договорі зазнає через певне монополістичне становище операторів телекомунікаційних мереж (яких не так вже й
багато). Привнесення особливостей, властивих договору надання послуг рухомого (мобільного)
зв’язку, як договору публічного, ще більше викривляє даний принцип свободи.
О.Н. Садіков зазначає, що принцип свободи договору означає надання суб'єктам цивільного права юридичної можливості вступати у будьякі договірні відносини, вибирати контрагента і
вільно визначати умови договору, що укладається, з урахуванням власних потреб і можливостей.
Наслідком цього принципу є обмеження в нових
законах числа заборонних приписів про договори

та формулювання їх переважно у вигляді диспозитивних норм, тобто норм, від яких сторони
мають право відступати при укладенні договору.
Проте свобода договору не може розумітися як
повна незалежність підприємців і громадян від
правил, встановлених законодавством. У ГК та
інших законах визначені основні форми договірних зв'язків на ринку, а також встановлені певні
заборони, наприклад проти можливих зловживань (незаконних угод, недобросовісної конкуренції і монопольних угод). У багатьох сферах підприємницької діяльності (роздрібна торгівля,
зв'язок, енергопостачання та ін.) відносини з клієнтурою повинні будуватися на підставі публічного договору, коли відмова комерційної організації від укладення такого договору не допускається. Обов'язкове укладення договорів передбачене також законами про постачання продукції
та надання послуг для державних потреб [7]. Як
свідчить життя, суб’єкти підприємницької діяльності, які надають послуги мобільного зв’язку, дійсно
не допускають прямої дискримінації клієнтів чи
відмови в укладенні договорів, вони просто змінюють правила доступу до телекомунікаційних
мереж, привносячи на ринок нові пакети послуг з
новими тарифами. Диспозиційні норми щодо взаємного визначення прав і обов’язків учасників даного договору фактично нівелюються, споживач усувається від участі у визначенні прав і обов’язків
оператора за договором про надання послуг. При
цьому принцип свободи змістовно значно ширший
для оператора, ніж для абонента.
А.В. Луць підкреслює, що свобода договору включає також: а) вільний вияв волі особи на
вступ у договірні відносини; б) свободу вибору
сторонами форми договору; в) право сторін
укладати як договори, передбачені законом, так і
договори, законом не передбачені, але йому не
суперечать; г) право сторін за своєю угодою змінювати, розривати або продовжувати дію укладеного ними договору; д) визначати способи забезпечення договірних зобов'язань; е) право
встановлювати форми (міри) відповідальності за
порушення договірних зобов'язань тощо. Зазначені аспекти договірної свободи закріплені іншими положеннями цивільного законодавства,
але в узагальненому вигляді мають розкривати
зміст поняття свободи договору. Свобода договору передбачає й вільне визначення сторонами
його умов, де фіксуються взаємні права й обов'язки учасників [8, с. 10]. Цей перелік ознак принципу свободи договору під час укладання договору надання послуг рухомого (мобільного)
зв’язку має свої особливості, а саме: 1) свобода
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волевиявлення щодо вступу у договірні відносини, як правило, змушує не стільки обирати між
різними суб’єктами, які надають телекомунікаційні послуги рухомого зв’язку, скільки з-поміж
окремих пакетів послуг, зумовлених тарифікацією телекомунікаційних послуг; 2) форма договору практично нав’язується оператором. При цьому усна форма суттєво різниться від письмової
тим, що фактично позбавляє споживача прав вимоги виконання обов’язків і захисту, у першу
чергу, судового своїх прав та інтересів; 3 ) право
розірвання даних договорів (мається на увазі
укладених в усній формі) є прерогативою абонента-споживача (за винятком, коли ліквідовується
оператор як суб’єкт підприємницької діяльності,
чи останній позбавляється або закінчено термін
дії ліцензії з надання телекомунікаційних послуг
(п. 10 ч. 1 ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1
червня 2000 року); 4) самостійне визначення
способів забезпечення виконання зобов’язань
фактично зникає, оскільки абонент є безособовим суб’єктом, а власне у договорі відсутні посилання на це. Відсутня фіксація прав й обов’язків сторін. Навіть Правила, які реалізуються разом зі стартовим пакетом і SIM-карткою, що дає
доступ до телекомунікаційної мережі мобільного
зв’язку, не містять у собі взаємних прав й
обов’язків абонента й оператора, фактично ці
Правила нічим іншим, як інструкцією з користування мобільним терміналом (мобільним телефоном) кінцевого споживача та правилами користування послугою.
Висновки. Підсумовуючи вищесказане,
зазначимо, що принцип свободи під час укладання договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку має свої особливості, притаманні
публічному договору, та зумовлені специфікою
надання даного виду послуг. До особливостей
принципу свободи договору надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку необхідно відносити
те, що останній виявляється на стадії зародження
інтересу суб’єкта користуватися рухомим (мобільним) зв’язком. На цій стадії принцип свободи
знаходить себе під час вибору оператора телекомунікацій, а також форми договору. Незважаючи
на особливості договору надання послуг мобільного зв’язку, як публічного договору, принцип
свободи договору дозволяє майбутньому споживачу самостійно визначатися із пакетом послуг і
тарифами телекомунікаційних послуг, які надаються невизначеному колу осіб. Обов’я-зок оператора надавати послуги всім, хто до нього звернеться, що фактично обмежує свободу у обранні
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контрагента, компенсується самостійністю визначення умов, на яких надаватимуться послуги
зв’язку. Односторонність визначення прав та
обов’язків за договором, затвердження правил
користування телекомунікаційними послугами з
відсотками компенсують оператору обмеження
його свободи у виборі контрагента. Для споживача фактично відсутні компенсації обмежень
принципу свободи. Обов’язок суб’єкта підприємницької діяльності надавати послуги рухомого
зв’язку всім, хто до нього звернеться, далеко не
відповідає принципу рівності сторін, оскільки
поряд з таким обов’язком оператора, останній
може істотно змінювати умови договору, пропонуючи на ринку різноманітні тарифи телекомунікаційних послуг у різних пакетах. Безособовість
(відсутність можливості самостійно доводити, що
він є стороною договору надання послуг без підтвердження цього юридичного факту оператором)
споживача позбавляє його можливості відстоювати
свої права та інтереси шляхом звернення до відповідних органів та їх посадових осіб, у тому числі
судових інстанцій.
За договором про надання послуг рухомого
(мобільного) зв’язку принцип свободи впливає на
сторони договірних зобов’язань, віддаючи пріоритет операторові, а не споживачеві, що, на нашу думку, неприпустимо. Сучасні реалії життя виявляють проблемні питання даного договору, які потребують їх негайного врегулювання шляхом прийняття відповідних законодавчих змін, які забезпечуватимуть принцип свободи сторін, гарантуватимуть права та інтереси як операторів телекомунікаційних послуг, так і споживачів даних послуг.
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М.А. Sambor
Principle of freedom and his display are during the conclusion of treaty of grant of services
of movable (mobile) connection
Summary
In the article examine the theoretical and practical aspects of influence of principle of freedom on
rights and interests of parties during the conclusion of treaty of grant of services of movable (mobile) connection. The features of maintenance of principle of freedom are analyzed for a consumer and operator of
telecommunication services on the stage of conclusion of treaty. The generalized understanding of substantial signs and maintenance of principle of freedom is offered during the conclusion of treaty of grant of services of movable (mobile) connection.
Key words: principle of freedom, agreement, service, telecommunications, conclusions of treaty of
grant of services of movable (mobile) connection.
Н.А. Самбор
Принцип свободы и его проявление во время заключения договора предоставления услуг
подвижной (мобильной) связи
Рассматриваются теоретические и практические аспекты влияния принципа свободы на права и
интересы сторон во время заключения договора предоставления услуг подвижной (мобильной) связи.
Анализируются особенности содержания принципа свободы для потребителя и оператора телекоммуникационных услуг на стадии заключения договора. Предлагается обобщенное понимание существенных признаков и содержания принципа свободы во время заключения договора предоставления
услуг подвижной (мобильного) связи.
Ключевые слова: принцип свободы, договор, услуга, телекоммуникации, заключения договора
предоставления услуг подвижной (мобильной) связи.
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ
ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Описано та розглянено актуальні проблеми реформування господарського процесу, що виникли після
прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і внесення відповідних змін у Господарський процесуальний кодекс. Проаналізовані позитивні та негативні тенденції законодавчих новел у господарському
процесі, викладені шляхи удосконалення Господарського процесуального кодексу.
Ключові слова: господарський суд, Господарський процесуальний кодекс, процесуальні строки, витребування доказів, судові рішення.

Постановка проблеми: Уже більше 19 років, а саме з часів прийняття Декларації про державний суверенітет України, проголошення незалежності України та схвалення Верховною радою України 28 квітня 1992 року відповідної
Концепції, в нашій державі триває судовоправова реформа, головною метою якої є формування незалежної судової влади, перебудова судової системи, створення нового законодавства і
вдосконалення форм судочинства. Ухвалений
Верховною Радою України 7 липня 2010 року в
другому читанні й в цілому проект Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (реєстр.
№6450), яким внесені істотні зміни до господарського процесуального законодавства та засвідчено намагання законодавчої удосконалити господарське процесуальне законодавство, безперечно покликаний започаткувати новий етап судової-правової реформи в Україні, стати першим
ефективним кроком на шляху удосконалення
правової та судової систем у нашій державі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми та перспективи реформування господарського процесу в Україні вже тривалий час
вивчаються й обговорюються як суддями, так і
науковцями, зокрема Беляневич О.В., Татьковим
В.І., Осетинським А.Й., Щербиною В.С., Мамутовим В.К., Носіком В.В., Подцерковним О.П.,
Притикою Д.М. та іншими. Проте, враховуючи,
що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» внесено суттєві зміни
до Господарського процесуального кодексу
України, існує нагальна потреба подальшого науково-теоретичного обґрунтування проблем і
перспектив реформування й удосконалення господарського процесу.
За основу даного дослідження взято положення Конституції України, Конвенції про захист
прав людини й основоположних свобод, Господарського процесуального кодексу України та Закону
України «Про судоустрій і статус суддів».
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Метою даної статті є висвітлення проблем
та перспектив реформування господарського
процесуального законодавства.
Виклад основного матеріалу. Досвід минулих років яскраво засвідчив особливе місце
господарських судів у судовій системі України
як гаранта законності і стабільності в господарських правовідносинах, як дієвої, високопрофесійної спеціалізованої судової ланки, що здатна
надійно забезпечувати одну з основних конституційних вимог щодо рівності всіх суб’єктів права власності перед законом.
Разом з тим, відповідальна місія покладена
на господарські суди і на сучасного етапі розвитку України – забезпечення шляхом належного
судового захисту прав і законних інтересів
суб’єктів господарювання розширення та поглиблення започаткованих економічних реформ і
підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Здійснюючи правосуддя, господарські суди сьогодні безпосередньо сприяють
позитивним економічним перетворенням у державі, формуванню конкурентного середовища зпоміж суб’єктів господарювання всіх форм власності. Діяльність господарських судів наразі стає
важливим інституційним засобом реалізації державної економічної політики, оскільки, приймаючи рішення в господарських справах, вони
здійснюють оцінку законності конкретних дій
суб’єктів господарювання і спрямовують їх діяльність у правове поле.
Надзвичайно важливу роль у забезпеченні
ефективності господарського судочинства відіграють норми Господарського процесуального
кодексу України як основного процесуального
закону, на підставі якого господарський суд вирішує господарські спори. Отже, справедливість,
оперативність і доступність правосуддя, безумовно, залежить від досконалості й ефективності
правового регулювання господарського процесу.
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Крім того, питання реформування процесуального законодавства визначено одним з пріоритетних завдань, що постають в аспекті забезпечення інтеграції України до Європейського
Союзу. У цьому напрямку варто відзначити схвалення Указом Президента України від 10 травня
2006 року № 361 Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в
Україні відповідно до європейських стандартів, яка
визначила одним із концептуальних засад здійснення судової реформи – реформування процесуального законодавства як важливої складової належного функціонування судової системи.
У цьому сенсі сьогодні залишається надзвичайно актуальним питання з комплексного
оновлення господарського процесуального законодавства та приведення його у відповідність
європейським стандартам судового захисту порушених прав і інтересів осіб.
На нашу думку, ефективне розв’язання
проблем і недоліків господарського судочинства
можливе винятково шляхом прийняття нового
Господарського процесуального кодексу, в якому слід врегульовані існуючі нині прогалини, а
також чітко відобразити роль і повноваження
господарського суду в умовах суттєвого реформування матеріального законодавства, судової
системи та судочинства в Україні.
Ухвалений Верховною Радою України 7 липня 2010 року в другому читанні й в цілому проект
Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
(реєстр. №6450), яким внесені істотні зміни до господарського процесуального законодавства, звичайно не виклав кодекс у новій редакції, проте засвідчив намагання законодавчої влади привнести в
господарський процес певні зміни.
Справді, прийняті законодавчі новели містять чимало позитивних тенденцій, серед яких,
зокрема, впровадження автоматизованої системи
документообігу, що повинна забезпечити об'єктивний та неупереджений розподіл справ між
суддями з додержанням принципів черговості та
рівної кількості справ для кожного судді. Цілий
ряд позитивних змін спрямований на унеможливлення зловживання своїми процесуальними
правами сторонами у справі. Перш за все, це стосується порядку розгляду відводу складу суду,
який тепер же ним і розглядається, а також зміни
щодо порядку оскарження ухвал.
Також змінами до господарського процесуального законодавства: розширено повноваження
Вищого господарського суду України шляхом введення можливості направлення справи на новий
розгляд до суду апеляційної інстанції; деталізовано

підстави та строки перегляду судових рішень господарського суду за нововиявленими обставинами;
встановлено суттєво інший порядок перегляду
справ Верховним Судом України.
Зазначені вище та інші новації, безперечно,
спрямовані на забезпечення здійснення ефективного, швидкого та неупередженого правосуддя у господарських справах, удосконалення правового регулювання господарського процесу з урахуванням
європейських стандартів щодо поліпшення судового захисту підприємців, інших осіб, які звертаються до господарського суду, держави.
Разом з тим, деякі законодавчі новели можуть призвести й до зовсім протилежного результату; породили не тільки жваве їх обговорення, але
й, безумовно, потребують певних змін.
Зокрема, особливу увагу в даному ракурсі
варто звернути на норми, якими суттєво скорочено процесуальні строки розгляду справ господарськими судами.
Стаття 6 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод від 04.11.1950 року
[4;с.270] гарантує кожному при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків
або при встановленні обґрунтованості будь-якого
кримінального обвинувачення щодо нього право
на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку. При цьому критерії оцінювання
розумності строку розгляду справи спільні для
всіх категорій справ (цивільних, господарських,
адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка
органів державної влади (насамперед суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає в разі нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при переданні або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом
заходів для дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторного направлення справи
на додаткове розслідування чи новий судовий
розгляд.
Справді, строки розгляду справи та їх порушення завжди залишались слабким місцем усієї судової системи України, про що свідчить і
аналіз предмету скарг, поданих проти України до
Європейського суду з прав людини, переважна
кількість з яких стосується надмірної (нерозумної) тривалості досудового слідства, судового
розгляду чи виконання рішень національних судів і відсутності правових засобів для розв’язання цієї проблеми на національному рівні.
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Водночас вважаємо, що запропонований
законодавчий алгоритм розв’язання даної проблематики шляхом ультимативного скорочення
строків розгляду справи та відсутністю можливості їх продовження, зовсім не призведе до повноти та всебічності судового розгляду. Навпаки,
швидке правосуддя ніяк не гарантує якість і
об’єктивність. Тож доцільно визначити строки
розгляду справи саме з урахуванням розумності
та складності справи, деталізуючи їх для кожної
категорії.
Також вважаємо, що, визначивши в новій
редакції статті 38 ГПК України [1;с.22-23], що
тягар доказування лежить винятково на сторонах, а господарський суд з власної ініціативи позбавлений права в разі недостатності поданих
доказів витребувати останні від підприємств і
організацій незалежно від їх участі у справі, законодавець тим суттєво вплинув на всебічність і
справедливість судового процесу. Адже, розглядаючи справу по суті та розуміючи, що права однієї
сторони порушені неправомірними діями іншої,
суд тепер не має можливості в разі, зокрема, неналежного юридичного супроводження інтересів
сторони її представниками, встановити істину та
справедливість у вирішенні даного спору, а повинен як статист, проаналізувати подані докази та
вирішити спір суто на їх підставі.
З іншого боку, також заслуговують на увагу
посилання на те, що якщо законодавець і встановив
такі особливості доказування в судовому процесі,
то порушувати їх суд у жодному разі не має права,
адже в протилежному випадку, витребовуючи докази з власної ініціативи, дії суду можна трактувати як дії адвоката певної сторони, що може свідчити про його упередженість.
Тож фактично заборонивши суду першої інстанції протягом розгляду спору з власної ініціативи витребовувати необхідні докази та вимагаючи
неухильного дотримання процесу під час вирішення справи, треба встановити належні гарантії того,
що додержання вимог статті 38 ГПК України та
вирішення спору по суті винятково на підставі поданих сторонами доказів не матиме наслідком скасування або зміну рішення місцевого господарського суду внаслідок неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи.
Невирішеним залишається питання ухвалення усіх судових рішень у нарадчій кімнаті.
Зокрема, доцільність прийняття рішення по
справі за результатами оцінки доказів, поданих
сторонами та іншими учасниками господарсько-
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го процесу, а також доказів, які були витребувані
господарським судом, у нарадчій кімнаті сумніву
не підлягає. Але в даному випадку потрібно або
ототожнювати, або розрізняти судові рішення
(даний термін введено в статті 821 ГПК України)
та рішення (стаття 82 ГПК України). При цьому,
якщо дана термінологія різна за своїм змістом, то
треба передбачити конкретний перелік усіх судових рішень, ухвалення яких повинно відбуватись у нарадчій кімнаті (особливо щодо винесення ухвал, якими спір не вирішується по суті). Для
прикладу можна навести статтю 158 Кодексу адміністративного судочинства України [3;с.64],
яка передбачає конкретні види судових рішень.
Висновок. Звичайно, у вищевикладених
новелах господарського процесу є як позитивні,
так і негативні моменти, а тому Господарський
процесуальний кодекс України справді потребує
доопрацювання та прийняття його в новій редакції. Проте, на нашу думку, не тільки застосування кодексу на практиці віднайде необхідні алгоритми розв’язання проблемних питань. Безумовно,
необхідною є активна участь як усього суддівського корпусу, так і науковців, і теоретиків господарського права та процесу у розробленні та прийнятті
нового Господарського процесуального кодексу
України, який не тільки буде покликаний удосконалити процедуру розгляду господарських спорів,
прийняття та перегляду рішень господарських судів і забезпечення виконання цих рішень, але й повинен визначити належну, науково обґрунтовану
юрисдикцію господарських судів, розв’язавши тим
численні проблеми розмежування різних видів судової юрисдикції, та привнести стабільність і визначеність у судову систему України.
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Problems and Prospects of Economic Procedural Legislation Reformation
Summary
Topical issues on economic procedural legislation reformation which emerged after the adoption of the
Law of Ukraine "On Judicial System and Status of Judges" and the introduction of the appropriate changes to
the Economic Procedural Code have been described and investigated. Positive and negative trends of the
legislative notations in economic process have been analyzed and the ways of improvement of the Economic
Procedural Code have been offered.
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Проблемы и перспективы реформирования хозяйственного процессуального законодательства
Аннотация
Описано и рассмотрено актуальные проблемы реформирования хозяйственного процесса, возникшие после принятия Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и внесения изменений в
Хозяйственный процессуальный кодекс. Проанализированы положительные и отрицательные тенденции законодательных новел в хозяйственном процессе, изложены пути совершенствования Хозяйственного процессуального кодекса.
Ключевые слова: хозяйственный суд, Хозяйственный процессуальный кодекс, процессуальные
сроки, истребование доказательств, судебные решения.
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ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
Дається загальна характеристика форм державного управління, визначається поняття й особливості форм адміністративно-правового регулювання податкових відносин в Україні, проводиться їх детальна класифікація.
Ключові слова: податкові правовідносини, форм адміністративно-правового регулювання, форми управлінської діяльності, класифікації форм державного управління, адміністративний договір.

Постановка питання. Податкові правовідносини є специфічним видом фінансових відносин, що забезпечують надходження коштів
від платників податків і зборів у власність держави (державного бюджету або державного цільового фонду). Відповідно до положень Податкового кодексу України до податкових правовідносин належать: 1) закріплення переліку податків та зборів; 2) порядок адміністрування податків та зборів; 3) закріплення правового статусу
платників податків та зборів; 4) компетенція контролюючих органів та повноваження їх посадових осіб; 5) регулювання відповідальності за порушення податкового законодавства [1, с. 9].
Зважаючи на зміст податкових правовідносин,
особливої важливості набуває державне управління у сфері оподаткування, що здійснюється за
допомогою форм і методів адміністративноправового регулювання. Ці елементи державного
управління визначають зовнішні прояви, прийоми та межі адміністративно-правового впливу
відповідного суб’єкта регулювання на об’єкт.
Ступінь наукової розробки. Питання
форм адміністративно-правового регулювання
суспільних відносин досліджувались у працях
В. Б. Авер’янова, А. П. Альохіна, О. М. Бандурки, Д. М. Бахраха, Ю. П. Битяка, В. В. Галунька,
В. М. Гаращука, С. В. Ківалова, Ю. М. Козлова,
Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, А. П. Коренєва,
Ю. М. Старілова, С. Г. Стеценка, В. К. Шкарупи
тощо. Попри численні наукові розробки, особливості форм управлінської діяльності у сфері оподаткування були поза увагою науковців і наразі
потребують глибокого вивчення.
Метою даної статті є визначення поняття й
особливостей форм адміністративно-правового
регулювання податкових відносин в Україні, а
також їх детальна класифікація.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні
більшість вчених під формами державного
управління розуміє зовнішній прояв конкретних
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дій органів виконавчої влади або їх посадових
осіб, що здійснюються для реалізації поставлених перед ними завдань в межах наданої компетенції [2, c. 134; 3, с. 166; 4, с. 170; 5, с. 276].
Найбільш ємне поняття форм державного управління пропонують Т. О. Коломоєць та Г. Ю. Гулєвська, на їх думку, це волевиявлення виконавчо-розпорядчого органу (посадової особи), здійснене у рамках режиму законності та його комплекції для досягнення управлінської мети – вираження у зовнішньому вигляді конкретних дій
державних органів, їхніх структурних підрозділів
і посадових осіб, які здійснюються у процесі виконавчої діяльності й спрямовані на реалізацію
функцій управління [6, с. 54]. На нашу думку, під
формами державного управління у податковій
сфері належить розуміти зовнішню діяльність
спеціальних органів державної влади, до компетенції яких входить справляння податків і зборів,
що здійснюється з метою виконання покладених
на них завдань, регулюється адміністративноправовими нормами й реалізується винятково у
рамках чинного законодавства.
Наразі не існує єдиної загальноприйнятої
класифікації форм державного управління. На
думку Ю. П. Битяка, потрібно виділяти такі форми управлінської діяльності: 1) видання нормативних актів управління; видання індивідуальних
(ненормативних, адміністративних) актів управління; проведення організаційних заходів; здійснення матеріально-технічних операцій [2, c. 135].
А. П. Коренєв поділяє форми державного управління на правові й неправові. Правові, у свою
чергу класифікуються 1) за змістом: правотворчі
(правоустановчі) й правозастосовчі; 2) за цілеспрямованістю: внутрішні та зовнішні; 3) за способом вираження: словесні (письмові та усні) й
конклюдентні. До неправових учений відносить
організаційні й матеріально-технічні дії [7,
c. 161-165]. Поділ форм державного управління
на правові й неправові підтримує і Д. М. Бахрах,
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проте до правових він відносить прийняття правових актів (рішень); укладення договорів; здійснення інших юридично-значимих дій), а до не
правових – організаційні дії та матеріальнотехнічні операції [8, c. 151]. На особливу увагу
заслуговує класифікація форм державного
управління, запропонована Ю. М. Козловим. Він
розкриває їх багатогранність, поділяючи за ступенем юридичного виразу; результатами; спрямованістю; обсягом; масштабністю; характером і
методами вирішення питань компетенції;
суб’єктами; умовами застосування; відношенню
до інших суб’єктів державної влади; об’єктами;
юридичним змістом [9, c. 202-203].
Як бачимо, хоча найбільш обґрунтованим
та поширеним серед теоретиків підходом до класифікації форм управлінської діяльності є їх поділ на правові й неправові, дане питання все ще
залишається предметом наукових дискусій.
Д. М. Бахрах з цього приводу відзначає, що всі
адміністративісти розрізняють правові й неправові форми адміністративної діяльності, а вже
потім виділяють різновиди першої та другої
груп, відповідно можна вести мову про єдиний
підхід до розуміння та класифікації форм державного управління [8, c. 151].
У процесі управлінської діяльності у сфері
оподаткування суб’єкти адміністративно-правового регулювання використовують значну кількість форм управління, що потребують належного групування. Основною метою їх класифікації є
розкриття сутності й особливостей державного
управління у податковій сфері, чітке усвідомлення
змісту та значення форм адміністративної діяльності усіма суб’єктами зазначених правовідносин, а
також забезпечення найбільш ефективного практичного застосування кожної з таких форм державними органами та посадовими особами.
Усі форми управлінської діяльності закріплюються в нормах чинного законодавства: Конституції України, законах і підзаконних нормативно-правових актах, проте не всі вони можуть
породжувати, змінювати або припиняти адміністративні правовідносини. Правові форми адміністративного регулювання мають властивість породжувати юридично значущі наслідки свого
застосування, можуть виступати у якості юридичних фактів і спричиняти виникнення, зміну або
припинення адміністративних правовідносин. Як
правило, правові наслідки настають за результатами видання правових актів управління (нормативних або індивідуальних (ненормативних),
укладання адміністративних договорів або угод,
вчинення інших юридично значимих дій.

Неправові, або, як їх по-іншому називають,
організаційні [10, c. 308] форми адміністративноправового регулювання не пов’язані зі здійсненням юридично значущих дій, а отже, не можуть
спричиняти виникнення, зміну або припинення
адміністративних правовідносин. Вони спрямовані на забезпечення належного й ефективного
функціонування органів державної влади та посадових осіб, які здійснюють управлінську діяльність, за часом настання можуть або передувати, або наставати після реалізації правових форм
державного управління. До неправових форм
державного управління відносять різноманітні
організаційні заходи, а також матеріально-технічні операції, що носять допоміжний характер і
призначені обслуговувати всі інші форми управлінської діяльності й необхідні для одноразового
врегулювання управлінських відносин. Підтримуючи позицію класифікації форм державного
управління залежно від юридичної сили наслідків
їх реалізації, вважаємо за доцільне поділити форми
адміністративно-правового регулювання податкових правовідносин на правові й організаційні.
Найпоширенішою правовою формою адміністративно-правового регулювання у сфері
податкових відносин є видання правових актів
управління. Ця форма управлінської діяльності
передбачає видання державними органами нормативних актів, що конкретизують положення
законів або указів Президента України (нормативні акти управління) чи спрямовані на врегулювання конкретних адміністративно-правових відносин (ненормативні або індивідуальні акти
управління). Відповідно до п. 9 Положення про
Державну податкову службу України ДПС України у межах своїх повноважень, на основі і на
виконання Конституції та законів України, актів
і доручень Президента України, актів Кабінету
Міністрів України, наказів Міністерства фінансів
України та доручень Міністра, видає накази організаційно-розпорядчого характеру, які підписуються Головою ДПС України [11]. Завдяки
можливості видання правових актів управління
суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері податкових відносин наділяються можливістю оперативного управління підзвітною
сферою й постійного контролю за чітким виконанням адміністративно-правових приписів. До
нормативних актів управління, що регламентують відносини учасників податкових правовідносин, можна віднести:
1. Нормативні акти, що конкретизують завдання та структуру державних органів – учасників податкових правовідносин. Наприклад,
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накази Державної податкової адміністрації України
від 27.12.2011 р. № 300 «Про розподіл обов’язків
між керівним складом ДПC України» від
26.09.2011 р. № 24 «Про затвердження Положення
про Колегію ДПС України», від 09.06.2011 р.
№ 348 «Про закріплення платежів за структурними
підрозділами ДПС України» тощо.
2.
Нормативні акти,
що покладають
на суб’єктів реалізації управлінської діяльності у
сфері податкових правовідносин спеціальні
обов’язки або надають спеціальні повноваження.
Прикладом можуть бути накази Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 р.
№ 1035 «Про затвердження Порядку призначення та звільнення, а також функції та повноваження податкового керуючого» та від 22.12.2010
р. № 986 «Про затвердження Порядку формування Реєстру великих платників податків».
3. Нормативні акти, що визначають певні обмеження або заборони, пов’язані з реалізацією управлінської діяльності податковими органами. Зокрема, наказом Державної податкової
адміністрації України від 18.06.2008 р. № 395
«Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян
в органах державної податкової служби» не допускається розголошення одержаних із звернень
громадян відомостей про особисте життя громадян
без їх згоди чи відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом,
конфіденційної та іншої інформації, якщо це обмежує права й законні інтереси громадян. Не допускається з’ясування даних про особу громадянина,
які не стосуються звернення [12].
4. Нормативні акти, що врегульовують порядок заповнення та подання платниками податків окремих видів податкової звітності. Наприклад, порядок підготовки і подання податкових
документів в електронному вигляді засобами
телекомунікаційного зв’язку визначається наказом Державної податкової адміністрації України
від 10.04.2008 р. № 233 «Про подання електронної податкової звітності».
5. Нормативні акти, що визначають напрями та порядок взаємодії між різними елементами у межах системи адміністративно-правового
регулювання податкових відносин, а також координації їх дій з іншими державними органами:
фінансовими, органами Державного казначейства України, органами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державними митною та контрольно-ревізійною службами,
іншими контролюючими органами, а також з податковими службами інших держав. До таких
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правових актів належить спільний наказ Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України від 03.02.2011 р.
№ 68/23 «Про затвердження Порядку формування та надсилання узагальненої інформації про
обсяги сум бюджетного відшкодування податку
на додану вартість, визначені у висновках», наказ Державної податкової адміністрації України
від 24.12.2010 р. № 1032 «Про затвердження Порядку взаємодії між підрозділами державної податкової служби України під час роботи з безхазяйними речами та майном, що переходить у
власність держави» тощо.
Наведений перелік нормативних актів
управління у сфері податкових правовідносин
носить узагальнюючих характер і може змінюватись або доповнюватись іншими групами, залежно від предмета правового регулювання нормативного акта.
Індивідуальні акти управління ще більше
конкретизують державно-владні приписи та
спрямовані на врегулювання кожного конкретного питання, що виникає в ході адміністративних
правовідносин. В. К. Колпаков наголошує на тому, що ненормативні правові акти державного
управління мають яскраво виражений правовиконавчий характер, розв’язують конкретні
управлінські справи, персонально визначають
поведінку адресата [13, c. 173]. Це стосується й
податкових правовідносин, у процесі яких норми
Конституції України, законів України, інших нормативно-правових актів органів державної влади реалізуються в індивідуальних актах управління: наказах, розпорядження, вказівках, прийнятих управлінських рішеннях, що встановлюють,
змінюють або припиняють конкретні податкові
правовідносини. До ненормативних актів управління у податковій сфері відносяться організаційно-розпорядчі документи керівників структурних підрозділів податкових органів з основної
діяльності: про призначення або звільнення з посади працівників; затвердження посадових інструкцій або положень про структурні підрозділи; заохочення або накладення дисциплінарного
стягнення; надання службових допусків і дозволів або їх позбавлення тощо.
Укладання
адміністративних
договорів є ще однією правовою формою адміністративного регулювання управлінських правовідносин, обумовленою розвитком договірних засад у
публічно-правових відносинах. Адміністративний договір - це дво- або багатостороння угода,
зміст якої складають права й обов’язки сторін,
що випливають із владних управлінських функ-
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цій суб’єкта владних повноважень, який є однією
із сторін угоди [14]. Тобто особливістю такого
виду угоди є не тільки її суб’єктний склад (одна
або обидві сторони угоди наділені владними повноваженнями), але й предмет, що становить собою суть оформлюваних відносин і є істотною
умовою адміністративного договору. На думку
Ю. П. Битяка, адміністративний договір може
мати нормативний характер (містити загальнообов’язкові правила поведінки) або індивідуальний (встановлювати, змінювати, припиняти конкретні правовідносини між його учасниками) [15,
c. 98]. Зважаючи на нещодавне становлення правового інституту укладення адміністративних
договорів, учені зазначають, що право на його
укладання має бути передбачене в нормах про
компетенцію органу влади [10, c. 328].
Визначаючи місце адміністративних договорів в управлінській діяльності податкової служби України, підкреслимо, що для угод, укладених за участю податкових органів, характерні
такі особливості: 1) основною метою укладання
адміністративного договору є виконання зовнішніх і внутрішніх публічно-право-вих завдань податкових органів; 2) адміністративний договір
викликає, змінює або припиняє правовідносини
за участю податкових органів, тобто є правовою
формою регулювання таких відносин; 3) договір
укладається на підставі адміністративних і фінансових норм, що встановлюють його основні
умови; 4) право на укладення адміністративних
договорів передбачається нормативно-правовими
актами, що регулюють діяльність органів державної податкової служби; 5) обов’язковою стороною адміністративного договору є орган державної податкової служби; 6) адміністративний договір має публічно-влад-ний характер. До внутрішніх адміністративних договорів належать ті,
що укладаються органами державної податкової
служби з працівниками, які приймаються на
службу до податкових органів. Прикладом зовнішніх адміністративних договорів можуть бути
договори, що укладаються органами державної
податкової служби з платниками податків у порядку п. 20.1.32 Податкового кодексу України з
метою врегулювання умов надання відстрочення
або розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.
На окрему увагу заслуговують податкові
угоди про уникнення подвійного оподаткування
доходів і майна та запобігання податковим ухиленням. Вони укладаються на урядовому рівні
держав – сторін-учасниць, а не між податковими службами. У даному випадку на Державну

податкову службу України покладається функція
внесення пропозицій та розробки проектів міжнародних договорів з питань оподаткування, а
також забезпечення їх виконання в межах, визначених законодавством [11; 16]. На сьогоднішній день урядом України укладено такі угоди з
урядами близько сімдесятьох країн світу. Основною метою податкових угод є організація економічного співробітництва й розвитку між державами, спрямована на уникнення або зменшення
подвійного оподаткування, а також запобігання
податковим ухиленням стосовно податків на доходи та капітал. Такими угодами визначаються
особливості оподаткування доходів від нерухомого майна, прибутку від підприємницької діяльності, міжнародних перевезень, дивідендів, процентів і роялті, доходів від відчуження майна, що
виникають у Договірній Державі й сплачуються
резиденту іншої Договірної Держави та інших доходів, передбачених положеннями угоди.
Здійснення юридично значущих дій, як
форма адміністративно-правового регулювання
податкових відносин, передбачає діяльність посадових осіб органів державної податкової служби щодо формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків і Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб; проведення планових і позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням податкового законодавства; складання протоколів за фактами виявлених податковою
міліцією правопорушень, що віднесені до їх
компетенції [11] тощо.
Організаційні (неправові) заходи є окремою формою управлінської діяльності у сфері
податкових правовідносин, що не тягне за собою
настання юридичних наслідків. Як зазначалося
вище, вони спрямовані на забезпечення ефективної діяльності певної системи управління та поділяються на організаційні дії та матеріальнотехнічні операції. До організаційних дій у сфері
податкових правовідносин належать: проведення
Державною податковою службою України виїзних семінарів-нарад для інспектування та інструктування територіальних державних податкових
адміністрацій та інспекцій; видання методичної
літератури з питань оподаткування; надання безоплатних консультацій (в усній, письмовій або
електронній формі), навчань, семінарів з питань
практичного застосування окремих норм податкового законодавства; систематичне інформування населення про результати роботи податкових органів і зміни у податковому законодавстві;
вивчення позитивного досвіду роботи закордон-
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них податкових служб та його впровадження в
роботу органів державної податкової служби
України тощо.
До матеріально-технічних операцій, що
здійснюються в процесі управління податковими
правовідносинами, належать: документальне забезпечення діяльності органів державної податкової служби відповідно до Типової інструкції з
діловодства в органах державної податкової
служби України, затвердженої наказом ДПА
України від 01.07.1998 № 315, та інших законодавчих, розпорядчих, нормативних і методичних
документів з питань діловодства; організаційноаналітична робота щодо планування та звітності
за результатами управлінської діяльності у сфері
податкових відносин; вжиття заходів щодо забезпечення адміністративно-господарської діяльності в податкових органах; організаційне забезпечення розвитку та зміцнення матеріальнотехнічної бази органів державної податкової
служби та підвідомчих підприємств, установ і
організацій; створення необхідних виробничих,
санітарно-технічних і соціально-побутових умов
для роботи структурних підрозділів податкових
органів; господарське і технічне забезпечення
проведення колегій, нарад, семінарів та інших
заходів, що здійснюються органами державної
податкової служби тощо.
Проведений аналіз форм адміністративноправового регулювання податкових правовідносин свідчить про всебічне – правове й організаційне - регулювання управлінської діяльності у
сфері оподаткування. У результаті прийняття
нового Податкового кодексу України відбулася
значна уніфікація податкового законодавства,
проте й досі багато нормативних актів у цій сфері потребують змін і доповнень. Численність
форм управлінської діяльності вказує на масштабність податкових правовідносин і необхідність
їх подальшого дослідження.
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V.I. Teremetsky
The Forms of administrative and legal regulation of the tax relation in Ukraine
Summary
In this article the author gives general description of the forms of governance, defines the notion and
features of forms of administrative and legal regulation of tax relations in Ukraine, conducts their detailed
classification.
Key words: tax legal relations, the forms of administrative and legal regulations, the forms of
management activities, the classifications of forms of public governance, the administrative contract.
В.И. Теремецький
Формы административно-правового регулирования налоговых отношений в Украине
Аннотация
Дается общая характеристика форм государственного управления, определяется понятие и особенности форм административно-правового регулирования налоговых отношений в Украине, проводится их детальная классификация.
Ключевые слова: налоговые правоотношения, формы административно-правового регулирования, формы управленческой деятельности, классификации форм государственного управления, административный договор.
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Принципи податкового права слугують дієвими інструментами вирішення юридичних спорів, прикладними засобами правового регулювання, якими керуються суб’єкти податкового права для досягнення мети своєї практичної діяльності. При цьому принципи застосовуються, як правило, в найбільш складних ситуаціях, які
не вдається вирішити, застосовуючи звичайні норми-приписи.
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Постановка проблеми. Правові принципи
відіграють важливу роль у системі податкового
права. Завдяки своєму фундаментальному характерові та відкритому змісту вони слугують базовими орієнтирами як для законодавця, так і для
безпосередніх учасників податкових відносин
(податкових органів, платників податків). На
жаль, принципи податкового права до сих пір не
сприймаються та не використовуються в якості
юридичних засобів прикладного характеру. Можливості їх практичного використання в податкових процедурах фактично не досліджені. У податковому співтоваристві склалося ставлення до
принципів як до виключно теоретичних конструкцій, декларативних положень, що не мають жодного серйозного значення для практичної
юриспруденції. У зв’язку з цим на практиці загальні принципи застосовуються винятково рідко,
методологія їх “підключення” до вирішення податкових спорів не розроблена.
Водночас неправильно вважати принципи
податкового права абстрактними деклараціями.
Наявні в тій чи іншій формі в джерелах податкового права, вони здатні – як самостійно, так і в
стійких поєднаннях з іншими нормами – впорядковувати соціальні взаємодії, визначати та направляти поведінку суб’єктів податкового права,
виступати в якості нормативної основи для вирішення податкових спорів. На сьогодні необхідно
зосередити зусилля не на суто догматичних дослідженнях правових принципів, пов’язаних з їх диференціацією та класифікацією, а на розробці методології їх практичного використання у правозастосовному (перш за все судовому) процесі. Кодифікація податкового права України сприяє активізації дискусії про більш енергійне використання
правозастосовного потенціалу принципів у податкових правовідносинах.
Ступінь розробки проблеми. До дослідження принципів оподаткування зверталося ба74

гато видатних правознавців і економістів, починаючи з адама Сміта та закінчуючи сучасними
авторами. Серед спеціалістів, які зробили значний
внесок у дослідження принципів податкового права, можна назвати такі імена, як Д.В. Вінницький,
Л.К. Воронова, М.В. Карасьова, О.М. Козирін,
Ю.О. Крохіна, І.І. Кучеров, В.О. Паригіна,
П.С. Пацурківський, С.Г. Пепеляєв, Д.О. Смірнов,
Д.М. Щокін та інші. На жаль, якщо роль і значення
принципів податкового права як фундаментальних
основ податкової системи проаналізовані достатньо детально, їх правозастосовний потенціал практично не досліджений, що несприятливо відображається на їх практичному використанні.
Метою даного дослідження є показати не
тільки теоретичний але і практичний потенціал
принципів оподаткування.
Виклад основного матеріалу. Поняття
принципів оподаткування в юридичній літературі традиційно визначається як висхідні положення-ідеї, що лежать в основі податкової системи.
Наприклад, О.С. Башняк розглядає принципи
оподаткування як базові ідеї, фундаментальні
положення, нормативно-правові засади, які складають основний зміст податкового права, характеризуються імперативністю та визначають загальну направленість правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з оподаткуванням
[10]. Незважаючи на те, що серед українських
учених загальновизнана позиція про необхідність
розмежування таких понять, як “принцип оподаткування”, “принцип податкового права”, “принцип податкового законодавства” [11, с. 44], в Податковому кодексі України ці принципи змішуються та розглядаються як основні засади податкового законодавства України.
Вважаємо, принципи оподаткування є певними універсальними началами, які не можуть і
не повинні залежати виняткоіо від волі законодавця. Такі базові ідеї (наприклад, рівність, справе-
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дливість) самі повинні спрямовувати законодавця в його законотворчій діяльності (створенні
податкових законів), а не бути винятково результатом цієї діяльності. Однією з фундаментальних
ознак принципів оподаткування має бути їх стабільність. Податкове законодавство має прийматися з метою реалізації принципів оподаткування, а не навпаки. На перших етапах існування
податкової системи України принцип стабільності був одним із законодавчо закріплених принципів побудови системи оподаткування України.
Вважаємо, його не включення в Податковий кодекс України є суттєвим недоліком законодавця.
Зазначимо, що перелік і зміст принципів
податкового права в ході кодифікації були суттєво перероблені. Важливе значення має класифікація принципів оподаткування на такі групи:: 1)
нові принципи (ті, які раніше податкове законодавство України не передбачало); 2) попередні
принципи (ті, які перейшли з попереднього податкового законодавства в діюче в повному обсязі
або з дещо іншим змістом); 3) принципи, від
яких законодавець відмовився.
До першої групи відноситься принцип всезагальності оподаткування, згідно з яким кожен
зобов’язаний сплачувати встановлені Податковим кодексом України, законами з питань митної
справи податки та збори, платниками яких він є
згідно з Кодексом. Фактично цей принцип відтворює положення статті 67 Конституції України,
де він сформульований більш точно: кожний зобов’язаний сплачувати податки та збори в порядку
та розмірах, установлених законом. До цієї групи
також відноситься принцип невідворотності настання визначеної законом відповідальності у випадку порушення податкового законодавства.
Найбільший подив викликає принцип фіскальної достатності, згідно з яким установлення
податків і зборів відбувається з урахуванням необхідності досягнення збалансованості видатків
бюджету з його доходами. Отже, сучасна податкова система України буде зорієнтована винятково на мобілізацію фінансових ресурсів для фінансування видатків держави. Законодавець, закріплюючи цей принцип, відмовляється від раніше передбачених стимулюючої та розвиваючої функцій
оподаткування та від принципу економічної обґрунтованості, який передбачав установлення податків
і зборів з урахуванням показників розвитку національної економіки та фінансових можливостей, а
також з урахуванням досягнення збалансованості
видатків бюджетів з їх доходами.
Перспективний принцип економічності
оподаткування, згідно з яким повинні встанов-

люватися податки та збори, обсяг надходжень від
яких до бюджету значно перевищує видатки на їх
адміністрування. Відповідно до такого підходу повинні також установлюватися податкові періоди та
строки сплати податків. Надання цьому принципу
законодавчої форми має важливе значення, оскільки податкове законодавство України до кодифікації характеризувалося великою кількістю податків і
зборів, особливо місцевих, економічність яких була
незначною. Одним із завдань реформи якраз і було
відмовитись від таких неекономічних платежів,
визначити меншу кількість обов’язкових платежів,
але таких, які б змогли забезпечити фінансування
публічних видатків, що особливо актуально для
місцевих податків і зборів.
Ще одним цікавим принципом є нейтральність оподаткування. Вважається, що встановлення податків та зборів повинно відбуватися у
спосіб, який не впливає на збільшення чи скорочення конкурентоспроможності платників податків. Отже, для фіскальної політики держави буде неважливим стан українських платників податків, їх можливість конкурувати з іноземними
виробниками, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.
До другої групи принципів необхідно віднести принцип презумпції правомірності рішень
платника податків, який фактично відображає
раніше передбачене податковим законодавством
правило конфлікту інтересів. У Податковому кодексі України положення про конфлікт інтересів
фактично продубльовано два рази – в п.п. 4.1.4.
п. 4.1. ст. 4 і в п. 56.21. ст. 56. Ці норми співвідносяться між собою як загальна та спеціальна
норма. Так, п.п. 4.1.4. встановлює один з фундаментальних принципів податкового законодавства та формулює визначальний підхід до оцінки
рішень платника податків. А імперативний характер спеціальної норми п. 56.21 відносно прийняття рішення на користь платника податків при
наявності обставин, установлених цим пунктом,
поширюється не тільки на процедуру адміністративного оскарження, але і на процедуру оскарження в судовому порядку. Відповідно, це правило повинно застосовуватись при наявності рішення податкового органу та при його оскарженні
платником податків у рамках процедури адміністративного чи судового оскарження контролюючим
органом чи судом відповідно. Отже, контролюючі
органи в цілому в своїх діях зобов’язані враховувати презумпцію правомірності рішень платників
податків, унормовану в п.п. 4.1.4. п. 4.1. ст. 4 Податкового кодексу України. Але в першу чергу, для
захисту прав платників податків значення має ім-
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перативна норма – п. 56.21 ст. 56, яка передбачає
застосування цієї норми адміністративним судом в
процесі судового оскарження платником податків
рішення контролюючого органу та винесення рішення на користь платника податків при наявності
відповідних обставин.
До цієї групи можна віднести принцип рівності всіх платників податків перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації. Згідно з цим принципом повинен забезпечуватися однаковий підхід до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової,
національної, релігійної належності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної
особи, місця походження капіталу. В попередньому законодавстві цей принцип означав забезпечення однакового підходу до суб’єктів господарювання при визначенні обов’язків відносно
сплати податків і зборів.
Дещо інакше зазвучав також принцип соціальної справедливості. Тепер податки повинні
встановлюватися виходячи з платоспроможності
платників податків. Водночас у попередньому
законодавстві чітко встановлювався механізм
досягнення соціальної справедливості в оподаткуванні: встановлення економічно обґрунтованого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, застосування диференційованого та прогресивного оподаткування громадян, які отримують
високі та надвисокі доходи. Майже в повному
обсязі чи з незначними змінами перейшли в Податковий кодекс України принципи стабільності,
рівномірності та зручності сплати, а також єдиного підходу до встановлення податків і зборів.
Разом з тим, від ряду принципів законодавець відмовився. Зокрема, це принципи: стимулювання науково-технічного прогресу; технологічного оновлення виробництва; виходу вітчизняного товаровиробника на міжнародний ринок
високотехнологічної продукції; стимулювання
підприємницької виробничої діяльності та інвестиційної активності; доступності податкового
законодавства. Роль останнього принципу не
можна недооцінювати, оскільки правильне розуміння податкового законодавства є однією з умов
його належного виконання. Значна частина податкових правопорушень здійснюється не тому, що
платник податків не бажає виконувати приписи
податкового закону, а тільки тому, що він неправильно їх зрозумів та інтерпретував.
Як нами вже зазначалося раніше, принципи
податкового права володіють значним прикладним
потенціалом. Вважаємо, можна виділити такі напрямки їх практичного використання:
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По-перше, вони незамінні при тлумаченні
податкових норм. Адже при уточненні смислу і
змісту норми завжди необхідним є певний авторитетний зразок (критерій), що знаходиться на
більш високому рівні нормативної ієрархії. Таким критерієм виступають саме принципи податкового права.
Яскравим прикладом слугує практика Конституційного Суду Росії (КС РФ), який не розглянув жодної справи по податковим спорам без
тлумачення тих чи інших загальних принципів
оподаткування. У будь-якому випадку, якщо існують різні варіанти тлумачення, необхідно застосовувати той з них, який найбільш відповідає духу
закону, тобто принципам податкового права.
Характерною особливістю практики Конституційного Суду України (КСУ) є те, що кількість рішень з проблем оподаткування в загальній масі рішень на порядок менше, в порівнянні з
практикою діяльності КС РФ. Але і тут існує ряд
рішень, де при інтерпретації податкових норм Судом були використані принципи оподаткування.
Зокрема, як прецедентну відносно реалізації принципу рівності в податкових відносинах, можна оцінити правову позицію КСУ, сформульовану під
час розгляду справи про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями – мова в ній іде
про співвідношення деяких основних цінностей
громадянського суспільства та правової держави,
зокрема, податків та конкуренції. КСУ прийнято
рішення, що з метою захисту конкуренції до всіх
підприємств, створених за участю інвесторів, у тому числі й іноземних, застосовувати єдиний національний режим валютного регулювання, справляння податків і зборів (обов’язкових платежів),
установлений законами України для підприємств,
створених без участі іноземних інвестицій [1].
Важливе прикладне значення принципи
права відіграють при тлумаченні та застосуванні
податкових норм з невизначеним чи відносно
визначеним змістом. На думку КС РФ, невизначеність у розумінні окремої норми податкового
права може бути подолана – з метою забезпечення єдиного, несуперечливого правового регулювання – шляхом систематичного тлумачення з
урахуванням ієрархічної будови норм у правовій
системі, яка передбачає, що тлумачення норм
більш низького рівня повинно здійснюватись у
відповідності з нормами більш високого рівня, до
числа яких відносяться норми, що закріплюють
конституційні принципи, та з урахуванням загальних цілей прийняття відповідного закону [5].
Принципи податкового права незамінні
при так званому обмежувальному та розширюва-
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льному тлумаченні, оскільки вихід за межі буквального тлумачення допускається (особливо у
сфері публічного права) лише у виняткових випадках та вимагає додаткового обґрунтування.
Розглянемо приклад з російської практики. Згідно з пп. 20 п. 2 ст. 149 Податкового кодексу Росії, звільняються від оподаткування ПДВ послуги, що надаються закладами культури та мистецтва. Дефініція таких закладів викладена законодавцем у вигляді закритого переліку. При цьому
індивідуальні підприємці, які надають послуги у
сфері культури та мистецтва, в даному переліку
не вказані. Чи означає це, що податкова пільга на
них не поширюється? Суд прийшов до висновку,
що індивідуальний підприємець має право користуватися пільгою з ПДВ, оскільки податки та
збори не можуть бути дискримінаційними та порізному застосовуватись, виходячи з соціальних,
расових, національних, релігійних та інших подібних критеріїв [6]. Як бачимо, Суд вийшов за
рамки буквального тлумачення норми, викладеної в пп. 20 п. 2 ст. 149 ПК РФ, щоб забезпечити
її відповідність принципу рівності (недискримінації) оподаткування. Без урахування цього
принципу розширювальна інтерпретація податкової норми в частині кола суб’єктів, які мають
право на податкову пільгу, була б неможливою.
По-друге, принципи податкового права
можуть використовуватись як приватними, так і
публічними учасниками податкових відносин
для додаткового обґрунтування своїх позицій.
Приватні особи при зверненні до суду за захистом порушених прав і законних інтересів, посилаючись на принципи податкового права, підкреслюють не тільки порушення конкретних нормприписів, але і фундаментальних основ податкової системи. Правозастосовні суб’єкти – в даному контексті – використовують принципи для
більш розгорненої мотивації прийняття того чи
іншого акту правозастосування. В даному випадку існує конкретна норма, яка підлягає застосуванню, і апеляція до правового принципу не є
атрибутивно необхідною. Разом з тим, субсидіарне використання правових принципів для посилення аргументації по справі сприяє наданню тій
чи іншій позиції більшого авторитету, обґрунтованості та “глибини”.
По-третє, принципи податкового права
можуть виступати і безпосередніми регуляторами податкових відносин. Так, саме принципове
положення про те, що “кожен зобов’язаний
сплачувати податки та збори в порядку та розмірі, встановлених законом, є нормативною основою виникнення базових податкових правовідно-

син між платниками податків і державою. Деякі
принципи закріплюють вимоги, які повинні дотримуватись українським законодавцем, і будьяких інших податкових норм, які б конкретизували ці вимоги, Податковий кодекс України не
передбачає; права й обов’язки учасників нормотворчого процесу у сфері податків і зборів напряму визначаються положеннями статті 4 Податкового кодексу України.
Зазначимо, що КС РФ, підкреслюючи регулятивне значення принципів податкового права, вказує на те, що межі деталізації абстрактно
сформульованих у законодавстві про податки та
збори норм-принципів визначаються законодавцем з урахуванням необхідності й ефективного
застосування до необмеженого числа конкретних
правових ситуацій [4]. Звичайно, специфіка
принципів зумовлює значні особливості їх регулятивного впливу. Зокрема, за влучним зауваженням Р. Дворкіна, на відміну від нормприписів, правовий принцип скоріше формулює
підстави для розсуду в певному напрямку, але не
диктує конкретного рішення [13, р. 26].
По-четверте, принципи виступають загальними рамками в тих сферах, де правова регламентація здійснюється на підставі загальнодозвільної
моделі “дозволено все, що прямо не заборонено
законом”. Який смисл ми тут вкладаємо у слово
“все”? Чи означає воно, що в даній правовій сфері
суб’єкт абсолютно вільний, якщо регулятивні й
охоронні норми не покладають на нього конкретних обов’язків і заборон? Зрозуміло, ні. Реалізуючи
надані правові можливості (права, свободи, законні
інтереси), кожна особа продовжує залишатися в
правовому полі, тому свобода її розсуду завжди
носить обмежений (відносиний) характер. При відсутності конкретних приписів «правовими обмеженнями» тут виступають абстрактні нормативні
регулятори, враховуючи цілі, принципи, загальні
начала (розумність, справедливість, добросовісність) і те, що ми називаємо дух закону.
Цю функцію – встановлювати межі використання дискретного розсуду – правові принципи виконують не тільки стосовно приватних осіб,
але і стосовно владних суб’єктів податкового
права. Закон містить чимало положень, які надають правозастосовувачу той чи інший ступінь
свободи дій при здійсненні податкового адміністрування. Але діяти за принципом “хозяин – барин; что хочу, то и ворочу” владному суб’єкту не
дозволено навіть тоді, коли Законом йому надається той чи інший ступінь дискретного розсуду.
Правовими орієнтирами, які обмежують
можливість суб’єктивізму та сваволі в податко-
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вому адмініструванні та дозволяють оскаржити
рішення правозастосовувача, виступають принципи податкового права. Так, якщо протягом
тривалого часу до платника податків відносились
“певний спосіб”, а тепер – з посиланням на дискретний розсуд – було прийнято протилежне рішення, то платник податків має право вимагати
пояснень і порушувати питання про порушення
принципів визначеності та законних очікувань.
Якщо стосовно платників податків А, В і С послідовно приймаються тотожні рішення, а стосовно платника податків D – зовсім інше і це пояснюється “вільною дискрецією”, то при відсутності розумних обґрунтувань таке рішення можна
розцінювати як порушення принципу рівності
(рівного поводження), що виступає наріжним
каменем податкового адміністрування.
По-п’яте, принципи податкового права
можуть використовуватися судами в процесі нормо контролю, тобто для оцінки конституційності (законності) нормативних правових актів в
сфері оподаткування. Про таке використання
принципів оподаткування свідчить правова позиція Конституційного Суду України у справі
про податкову заставу. На думку КСУ, розмір
податкової застави, виходячи із загальних принципів права повинен відповідати сумі податкового зобов’язання, що забезпечувало б конституційну вимогу справедливості та співрозмірності.
Співрозмірність, як елемент принципу справедливості, передбачає встановлення публічноправового обмеження розпорядження активами
платників податків за несплату чи несвоєчасну
сплату податкового зобов’язання та диференціацію такого обмеження в залежності від розміру
несплаченого платником податків податкового
боргу [2]. Виходячи з цього, КСУ розцінив як
неконституційне положення підпункту 8.2.2.
пункту 8.2. статті 8 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами”, який передбачав можливість поширення
права податкової застави на всі активи платника
податків, незалежно від розміру податкового боргу, внаслідок чого він припинив свою дію.
По-шосте, принципи незамінні при обмеженні кваліфікованого мовчання закону від прогалин у праві. При відсутності будь-яких прямих
нормативних приписів саме високоабстрактні
юридичні засоби з відкритим змістом дозволяють судити про істинний намір законодавця.
Наприклад, згідно з п. 4 ст. 80 ПК РФ податкова декларація може бути подана платником
податків до податкового органу особисто чи че78

рез представика, направлена у вигляді поштового
відправлення з описом вкладення чи передана в
електронному вигляді по телекомунікаційних
каналах зв’язку. Послідовність дій та процедур,
пов’язаних з обробленням кореспонденції в податкових органах, регламентовано підзаконним
актом Мінфіну РФ [8] (далі – Регламент). У силу
ст.ст. 141 і 146 Регламенту, при прийомі податкових декларацій, поданих платником податків
особисто чи через представника на паперових
носіях на прохання платника податків чи його
представника на копії податкової декларації проставляється відмітка про прийняття податкової
декларації та дата її прийняття; а для платників
податків, які подали податкову декларацію у вигляді поштового відправлення, така можливість
нормативно не передбачена. Що означає таке
“мовчання”? Чи маємо ми справу з цілеспрямованою відмовою законодавця наділяти платника
податків суб’єктивним правом і, відповідно, покладати на податковий орган кореспондуючий
обов’язок? Чи мова йде про дефект юридичної
техніки, тобто прогалину, яка може бути заповнена у процесі правозастосування. Розглянувши
це питання, Президія ВАС РФ прийшла до висновку, що податковий орган зобов’язаний проставити на копії податкової декларації відмітку
про отримання податкової декларації незалежно
від способу доставки такої декларації. В якості
основи для аргументації Суд звернувся до принципу рівного поводження, вказавши, що “тлумачення податковими органами вказаних положень
регламенту, як таких, що не допускають проставлення на копії податкової декларації штампу
про прийняття податкової декларації, оригінал
якої направлений поштовим відправленням …
спричинило б – на порушення принципу рівного
положення всіх платників податків перед податковим законом – до нерівного підходу до платників податків, які направляють податкові декларації до податкових органів поштовим відправленням, порівняно з платниками податків,
які подають ці декларації особисто чи через
представника” [9]. Як бачимо, саме застосування
правового принципу дозволило суду зробити обґрунтований вибір на користь однієї з можливих
альтернатив правового регулювання, що при відсутності принципу навряд чи було б можливо.
По-сьоме, принципи можуть слугувати
безпосередньою підставою вирішення конкретної справи в ситуації абсолютної невизначеності
(прогалина в праві, не розв’язувана колізія
норм…). Звернення до принципів податкового
права є незамінним як на стадії виявлення прога-
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лини та відмежування її від такого феномену як
“кваліфіковане мовчання закону” так і на стадії
заповнення прогалини в праві.
Наприклад, в російському законодавстві до
1 січня 2006 року існувала прогалина, в результаті якої одні й ті ж суми дивідендів враховувались при оподаткуванні двічі: по-перше, у джерела виплати дивідендів – податкового агента;
по-друге, в організації – одержувача дивідендів в
складі позареалізаційних доходів, якщо остання
застосовувала спрощену систему оподаткування.
Розуміння несправедливості подібного оподаткування та неможливість усунути її за допомогою регулятивних норм, змусили податкові органи та суди напряму звертатися до принципу однократності оподаткування, згідно якого подвійне оподаткування одних і тих же доходів є неприпустимим [7]. При заповненні цієї прогалини
російські суди були змушені застосовувати метод аналогії, а точніше – аналогію права.
Інший приклад. Вищий Адміністративний
Суд України, розв’язуючи колізію між п. 56.18. і
56.19 ст. 56 Податкового кодексу України, які
по-різному врегульовують одні й ті ж податкові
відносини, зобов’язав суди виходити з такого:
“п. 56.18. і 56.19 ст. 56 Податкового кодексу
України містяться в одному і тому ж нормативно-правовому акті, прийняті одночасно та регулюють одні й ті ж відносини. Тому суперечність
між ними не може бути розв’язана за рахунок
застосування загальноприйнятих прийомів тлумачення законодавчих норм (надання переваги
нормі, яка прийнята пізніше чи є спеціальною).
Отже, вони допускають неоднозначне (множинне) трактування змісту права платників податків
на судове оскарження рішень про нарахування
грошових зобов’язань зокрема тривалості та початку строків для відповідного оскарження.
У цій ситуації судам необхідно керуватися п.
56.21. ст. 56 Податкового кодексу України. Цією
нормою встановлено, що у випадку, коли норма
цього Кодексу чи іншого нормативно-правового
акта, виданого відповідно до цього Кодексу, чи
коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне
(множинне) трактування прав і обов’язків платників податків чи контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на
користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. Відповідно до викладеного, при
прийнятті позовної заяви від платника податків про
оскарження податкових повідомлень-рішень та
інших рішень про нарахування грошових зо-

бов’язань суди зобов’язані вирішувати питання на
користь платника податків і застосовувати п. 56.18.
ст. 56 Податкового кодексу України, який передбачає більш тривалий строк для звернення до суду
(1095 днів) ніж п. 56.19 цієї ж статті (один місяць)”
[3]. У даному випадку Суд вирішив нерозв’язувану
колізію норм на основі принципу презумпції правомірності рішень платника податків.
У даному випадку принципи податкового
права здійснюють безпосередній регулюючий
вплив на суспільні відносини, визначаючи загальну юридичну урегульованість відносин і є тією
правовою базою, на основі якої відбувається формулювання конкретного правила для заповнення прогалини. При аналогії права “загальні начала і смисл законодавства” підлягають конкретизації через загальні чи спеціальні принципи; якщо такі принципи не виражені в законодавстві
expresis verbis, вони виводяться з дотриманням
логічних правил дедукції [12, с. 175]. У кінцевому рахунку, принципи права, які застосовуються
при Аналогії права, виступають безпосередньою
і, по суті, - єдиною нормативною підставою для
прийняття судом рішення по справі.
Висновки. Як бачимо, принципи податкового права можуть слугувати дієвими інструментами вирішення юридичних спорів, прикладними
засобами правового регулювання, якими керуються суб’єкти податкового права при досягненні цілей практичної діяльності. При цьому принципи застосовуються, як правило, в найбільш
складних ситуаціях, які не вдається вирішити
(врегулювати, кваліфікувати), застосовуючи звичайні норми-приписи.
Головне завдання, яке постає перед податковим співтовариством Росії та України, – зробити принципи податкового права безпосередньо
діючими, зосередитись на їх прямому використанні в судовому процесі, більш повно розкрити
їх правозастосовний, інструментальний потенціал, зробити його більш ефективним, переконати
(якщо необхідно – навчити) учасників податкових правовідносин активніше посилатися на
принципи права в обґрунтування своїх позицій,
трансформувати останні з декларацій у повсякденний елемент практичної юриспруденції.
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Babin I.I., Demin A.V.
THE PRINCIPLES OF TAX LAW IN THE CONDITIONS OF CODIFICATION:
FROM DECLARATION TO THE PRACTICAL USE
Summary
The principles of tax law serve as the effective instruments of permission of legal disputes, by the applied
facilities of the legal adjusting, which are follows by tax law subjects under reaching the aims of the practical activity.
The principles of tax law are use in the most difficult situations, which do not succeed to be settling, coming running to
the ordinary norms-orders.
Бабин И.И., Демин А.В.
ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА В УСЛОВИЯХ КОДИФИКАЦИИ:
ОТ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Аннотация
Принципы налогового права служат действенными инструментами разрешения юридических споров,
прикладными средствами правового регулирования, которыми руководствуются субъекты налогового права
при достижении целей своей практической деятельности. При этом принципы применяются, как правило, в наиболее сложных ситуациях, которые не удается разрешить, прибегая к обычным нормам-предписаниям.
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Постановка проблеми. Демократичні ринкові трансформації суспільства у другій половині ХХ – на початку ХХI століть викликали появу нових вимог до правового регулювання оподаткування, уточнивши насамперед його цілі й
інструменти, суб’єктний склад і зміст. Податки є
необхідною умовою існування держави, а тому
справляння податку не може вважатися довільним
позбавленням власника його майна. Воно є формою законної передачі (добровільно) чи стягнення
(примусово) частини майна. Обов’язок платити
податки, який закріплений у більшості Конституцій держав світу, поширюється як безумовна вимога норми права на всіх платників податків.
Податок виконує свою роль відповідного
регулятора тоді, коли він не тільки усвідомлений
і перевірений практикою, але і визнаний як цінність і життєва необхідність. Саме вдосконалюючи податки, законодавство щодо їх сплати та
механізм оподаткування, відбувається узгодження інтересів держави і платників податків. Проте,
щоб поєднати та узгодити інтереси зазначених
суб’єктів, їх інтереси мають бути визнані та оформлені у вигляді закріплених за ними прав і
обов’язків, які б відповідали одне одному і були
нормативно визначені. Тобто аксіологічним орієнтиром для податкових правовідносин є рівновага
між правами й обов’язками (повноваженнями) приватних і публічних суб’єктів у податкових відносинах, яка досягається на основі визнання на рівні
законів інтересів вказаних суб’єктів у сфері податків, їх узгодження та закріплення цих прав і
обов’язків у нормах податкового права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Останніми роками помітно посилився інтерес до
питань пов’язаних з правовим положенням держави в податкових правовідносинах. Визначальне місце стосовно цього займають права держави, як учасниці таких правовідносин. Найбільший внесок у дослідженні даної проблеми приділили увагу такі вчені, як О.П.Орлюк, Н.Ю.Пришва, М.В.Карасьова, Л.К.Воронова, Н.І.Ільюшіхін,
С.Г.Пепеляєв тощо. Водночас у юридичній науці

відсутнє окреме комплексне дослідження сутності юридичного закріплення прав держави у податкових правовідносинах.
Мета статті – проаналізувати юридичні права держави в податкових правовідносинах і сформулювати визначення юридичного закріплення
прав держави у податкових правовідносинах.
Виклад основного матеріалу. Права – це
матеріально обумовлені, юридично закріплені та
гарантовані можливості суб’єкта володіти і користуватися конкретними соціальними благами:
соціально-економічними, духовними, політичними і особистими [8, с.9]. Водночас юридичне
закріплення прав держави – це соціальне визнання її права на керівну (інструментальну) роль в
суспільстві. Влада надзвичайно необхідна для
досягнення державних цілей, оскільки державне
функціонування навряд чи буде ефективним,
якщо не дотримуються відповідні правила [4,
с.204]. Саме тому юридичне закріплення прав
держави – це не тільки законність влади із формального погляду, а скоріше це явище соціальної
психології, яке проявляється у визнанні та прийнятті суспільством цієї політичної влади або, як
мінімум, пасивному її сприйнятті. Адже саме в
Конституції України зазначено, що народ України як носій суверенітету та єдине джерело влади
в Україні здійснює владу через відповідні органи, які становлять державний апарат управління
та діють від імені держави в інтересах усього суспільства. Україна як суверенна держава, регулюючи фінансові відносини, тим забезпечує виконання такого покладеного на неї завдання, як
здійснення державного регулювання [6, ст.44].
Отже, розглядаючи належні державі права як
частину її правового статусу, зазначимо, що, з
одного боку, на державу покладаються права зі
здійснення державного регулювання, в тому числі у податковій сфері, а з іншого – вона має права, які стосуються її участі у податкових правовідносинах.
Зауважимо, що статус держави в податкових відносинах тісно взаємопов’язаний з її кон-
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ституційно-правовим статусом. Конституція
України проголошує, що Україна є унітарною
суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. Державна влада в
Україні базується на засадах єдності, а також
розподілу повноважень між різними органами.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти лише на підставі,
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [6, ст.44].
Тому, забезпечуючи захист свого суверенітету,
цілісності, недоторканності та державної безпеки, держава встановлює й охороняє певний правопорядок, встановлений в інтересах народу, захищає суспільство в цілому від можливих порушень такого правопорядку.
Специфічний статус держави як публічноправового утворення не дає можливості дати однозначну відповідь на запитання, чи може держава безпосередньо вступати у податкові правовідносини. Однозначно можна стверджувати
лише те, що через владні органи, які наділені певною компетенцією, вона є учасником податкових правовідносин. Проте відкритим залишається питання про те, чи можна віднести державу як
таку до суб’єктів податкових правовідносин, чи,
все ж таки, ми говоримо про участь у таких правовідносинах від її імені саме уповноважених і
створених у визначеному порядку органів.
Сучасні дослідники також звертають увагу
на невирішеність цього питання. Одні науковці
схиляються до думки, що держава може безпосередньо виступати учасником фінансових правовідносин (зокрема і податкових), а інші вказують
на те, що держава діє винятково опосередковано
через органи державної влади. Зокрема, О.П.Орлюк зазначає, що держава як суб’єкт фінансового
права виступає в особі уповноваженого органу
державної влади або місцевого самоврядування.
Це можуть бути органи загальної компетенції
або органи спеціальної компетенції у сфері фінансової діяльності. Водночас вона говорить, що
у фінансових відносинах держава може виступати суб’єктом безпосередньо, а не через уповноважені нею органи, але винятково у міжнародній
діяльності держави, в першу чергу, у відносинах
у сфері державного кредиту. Л.К.Воронова зазначає, що держава й адміністративно-територіальні утворення виступають у бюджетних правовідносинах, бо вони Конституцією України
наділяються правом на бюджет, а звідси випливає їх право на одержання доходів і фінансування видатків, які пов’язані зі здійсненням
функцій, покладених на них Конституцією, а та82

кож у правовідносинах, пов’язаних із державним
кредитом, оскільки їм надане право випуску державних і місцевих позик [3, с.77]. Отже, йдеться
про те, що держава в цілому може виступати
суб’єктом фінансових правовідносин. Аналогічну
позицію підтримують такі дослідники, як
Н.Ю.Пришва, М.В.Карасьова [13, с.103-108] та ін.
З огляду на зазначене можна дійти висновку, що існують випадки, у яких держава може
виступати суб’єктом податкових правовідносин
як єдине ціле, при цьому у більшості випадків
вона діє через відповідні органи, наділені компетенцією виступати від її імені.
У теорії податкового права державу визначають владним суб’єктом податкових правовідносин. Так, Н.І.Ільюшіхін відзначає, що обов’язковим учасником податкових правовідносин є
держава, яка виступає як носій публічної влади
[5, с.137]. Схожу позицію займає й С.Г.Пепеляєв,
що визначає державу основним владним
суб’єктом, що виступає «неодмінним атрибутом
податкових відносин» [11, с.19]. Отже, на основі
тверджень указаних та інших учених приходимо
до висновку, що саме властивість владності відображає специфіку держави як суб’єкта податкових правовідносин і визначає її участь у таких правовідносинах. Відповідно носієм влади держава
виступає, зокрема, в таких випадках: – при прийнятті положень податкового законодавства, що визначають питання створення й функціонування
системи оподаткування, адміністрування податків;
– при розробці й реалізації заходів із забезпечення
єдиної податкової політики державними та місцевими органами влади; – при захисті конституційних прав громадян, порушених рішеннями або незаконними діями посадових осіб.
Але постає питання: чи є держава учасником саме податково-правових відносин, де протилежною стороною виступає платник податків?
Варто навести з приводу цього думку А.В.Чашнікова, який зазначає що, реалізуючи свої функції, тобто діючи, держава вступає в суспільні
відносини різного характеру і з будь-якими
суб’єктами права. Держава не тільки регулює за
допомогою права суспільні відносини, але і сама
стає їх учасником [14, с.5]. Винятковість повноважень, які держава не передає іншим учасникам
податкових відносин, а реалізує безпосередньо,
дозволяє виділити її в якості самостійного
суб’єкта податкових правовідносин. Сравді значна частина регулювання у сфері оподаткування
покладена на органи, які представляють державу
в цій сфері, але не можна не бачити участі держави в цих відносинах як самостійного суб’єкта.
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Юридичне закріплення прав держави у податкових правовідносинах

Перш за все, держава представлена як власник
надходжень від податків і зборів. Звідси можемо
стверджувати, що держава, як представник публічного податкового інтересу є безпосереднім та
опосередкованим учасником відносин.
Тому важливим аспектом нормотворчої діяльності держави є юридичне закріплення прав
держави у сфері оподаткування. Воно повинно
виражатися у визначенні та закріплені у Конституції України декларативних начал – принципів,
що забезпечують реалізацію інтересів держави.
Саме ці принципи виступають основою податкової компетенції суб’єктів податкових правовідносин, визначають і закріплюють права як частину їхньої компетенції у сфері оподаткування.
Принципи оподаткування, викладені в Конституції України, містять у собі найбільш загальні конституційні начала й одночасно збагачують їх, наділяючи конкретним змістом. Тому, поперше, коли виникає питання про порушення
цих принципів оподаткування, наявні достатні
підстави для висновку про адекватне порушення
базисних конституційних положень і застосування відповідних юридичних санкцій, оскільки
норми Конституції України мають пряму дію.
По-друге, те, що в Конституції України і спеціалізованому законодавстві закріплено ряд принципів оподаткування, перелік яких не є виключний, дозволяє з часом продукувати нові принципи оподаткування, уточнювати зміст уже сформульованих принципів. Офіційний перелік принципів оподаткування з часом може змінюватись і
змінюється, однак, на нашу думку, юридичне
закріплення прав держави у сфері податкових
відносин, найбільш чітко простежується у таких
принципах: публічної мети при стягненні податків і зборів; розподілу податкових повноважень;
запровадження, зміни та скасування податків і
зборів законами; установлення податків і зборів
у належній процедурі; обмеження форм податкової законотворчості; єдності системи податків і
політики оподаткування в цілому; обмеження
спеціалізації податків і зборів. На основі вказаних принципів можна окреслити права держави,
як: право держави на справляння податків для
задоволення публічних потреб; право держави на
отримання доходу (отримання частини приватної
власності у державну); право держави на розподіл своїх прав між різними гілками влади з метою ефективного вироблення та здійснення податкової політики. По суті всі зазначені права
можна об’єд-нати в одну групу прав держави зі
встановлення, справляння та стягнення податків.
Отже, як бачимо із вищевикладеного, осно-

вні конституційні принципи закріплені, виходячи з
потреби реалізації інтересів держави, є нічим іншим, як юридичним закріпленням прав держави у
сфері оподаткування на конституційному рівні.
У будь-якому суспільстві для підтримання
його нормальної життєдіяльності, виконання завдань, котрі стоять перед державою, необхідне
функціонування різних державних органів, у тому числі і податкових [12, с.166]. Як відомо, наявність податків і зборів є ознакою держави, в
силу цього можна стверджувати, що органи, наділені компетенцією зі справляння податків, існують з того моменту, коли створюється держава
і коли формується її механізм. У свій час
Ф.С.Нітті писав, що «право на стягнення податку
необхідне для державної діяльності і належить
тільки державі, котра може його передати адміністративним органам або іншим юридичним
особам» [10, с.240].
Отож, з іншого боку, у податкових правовідносинах держава виступає в особі уповноважених податкових органів. Узагалі для визнання
органів уповноваженими необхідно, щоб вони
володіли двома ознаками: орган повинен діяти
від імені держави та бути носієм відповідних повноважень державно-владного характеру, тобто у
широкому змісті бути органом державного
управління [1, с.75]. Податкові органи відповідно
до діючого податкового законодавства наділені
цими двома ознаками.
Саме тому податкові органи, котрі наділені
компетенцією у сфері оподаткування, виражають
державну волю у встановлених їм межах, і тому
вони повинні діяти, не виражаючи при цьому
власної ініціативи або виражаючи її, але у встановлених законом випадках і в інтересах держави. Це відбувається тому, що держава зацікавлена в ефективному стягненні коштів для реалізації
поставлених цілей, тому вона прагне і мусить
бути максимально всеохоплюючою у податкових
правовідносинах.
Податкові органи для виконання поставлених перед ними завдань мають відповідні
обов’язки й права (повноваження). Але вони не
можуть дозволити собі реалізовувати закріплені
за ними податковим законодавством повноваження на власний розсуд. Для податкових органів закріплені за ними права (повноваження) в
більшості випадків є одночасно і їхніми обов’язками. У зв’язку із цим Б.М.Лазарєв відзначав, що
для державного органу всі права, що випливають
із його завдань і функцій, не є правами в самому
класичному розумінні, – такими, які орган може
використовувати або не використовувати винятко-
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во на власний розсуд, а виступають як служіння
державі, тобто в широкому плані – як виконання
обов’язків перед нею [9, с.102], тобто по суті є повноваженнями – елементами їх компетенції.
Державні податкові органи наділені конкретними правами у сфері оподаткування. І ці
права не стільки пов’язані зі збиранням податків,
скільки із контролем за даним процесом [8,
с.528]. Аналізуючи податкове законодавство,
можна виділити такі права державних податкових органів: здійснювати документальні невиїзні
перевірки, планові та позапланові виїзні перевірки своєчасності, повноти нарахування і сплати
податків і зборів; здійснювати контроль за додержанням порядку проведення готівкових розрахунків, наявністю свідоцтва про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, тощо; одержувати у платників податків відповідні
пояснення; перевіряти правильність нарахування
та своєчасність сплати податків і зборів; одержувати безоплатно необхідні відомості для формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків і зборів;
вимагати від платників податків усунення виявлених порушень податкового законодавства; вилучати у підприємств, установ та організацій копії фінансово-господарських і бухгалтерських
документів; надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань; застосовувати до
платників податків фінансові (штрафні) санкції;
надавати інформацію з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів іншим органам державної влади
відповідно до закону; звертатися у передбачених
законом випадках до судових органів тощо.
Звісно, наведений перелік містить не всі
права (повноваження) державних податкових
органів, і для зручності їх варто у певний спосіб
структурувати. Нам імпонує розподіл прав податкових органів, запропонований М.П.Кучерявенком, який пропонує розділити останні на такі
групи: контрольні, організаційні, облікові, інформаційні [7, с.102-111].
Контрольні права податкових органів полягають у можливості здійснювати перевірку та
безпосередньо контролювати процес сплати податків: проведення податкових перевірок, отримання від платників податків необхідних документів, виявлення, розкриття та попередження
податкових правопорушень та ін.
Організаційні права передбачають можливості податкових органів у сфері координації
процесу сплати податків: видання у випадках,
передбачених законом, нормативно-правових
84

актів та методичних рекомендацій з питань оподаткування. Так, державні податкові органи мають право на методичну та практичну допомогу
від вищестоящих органів; можливості добору,
розстановки, професійної підготовки кадрів, з
іншого боку – право вилучення документів і
предметів у платника податків у якості доказів,
виклик у податкові органи для встановлення певного факту та ін.
Облікові права податкових органів полягають у можливості отримання інформації від платника податків з метою поставлення його на облік, а також право на отримання інформації та
відомостей від платника податків з метою визначення суми його податкового зобов’язання, методичне керівництво бухгалтерським обліком і
звітність підприємств, прийняття заходів з їх
удосконалення, затвердження планів розрахунків
платників податків та ін.
Інформаційні права передбачають можливості для податкових органів використовувати
засоби масової інформації як для інформування
платників податків з метою удосконалення процесу сплати податків, так і для отримання інформації для підвищення ефективності власної діяльності. Так, Державна податкова адміністрація здійснює роз’яснення через засоби масової інформації
порядку застосування законодавчих та інших нормативних актів про податки, інші платежі.
Висновок. Відповідне структурування та
уточнення прав державних податкових органів
їхнє чітке визначення сприятиме забезпеченню
та захисту інтересів підконтрольних суб’єктів.
Тому активна роль української держави в особі її
податкових органів в податкових відносинах має
полягати, на нашу думку, у створенні, підтримці
й захисті необхідних конституційних, законних,
організаційних та інших умов, що мають забезпечувати сталу і водночас динамічну базу організації та здійснення оподаткування, надійно гарантувати права (інтереси) держави.
Отже, на основі проведеного дослідження,
можна сказати, що юридичне закріплення прав
держави у податкових відносинах – це комплексна система принципів, прав і обов’язків держави, компетенції органів держави, що знаходять
своє вираження на рівні Конституції України та
законів, і за допомогою яких реалізуються, здійснюються та гарантуються можливості держави
із вироблення та реалізації податкової політики.
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In the article the features direct and non-direct participation of the state in tax relations are investigated. Necessity of accurate definition of legal fastening of the rights of the state in tax relations is analyzed.
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Юридическое закрепление прав государства в налоговых правоотношениях
Аннотация
Исследуются особенности непосредственного и опосредствованного участия государства в налоговых правоотношениях. Анализируется необходимость четкого определения юридического закрепления прав государства в налоговом правоотношении.
Ключевые слова: юридическое закрепление прав государства, непосредственное участие, опосредствованное участие, налоговое правоотношение.
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ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ ЯК МОЖЛИВИЙ ПРЕДМЕТ
ПОДАТКОВОЇ ЗАСТАВИ ТА ДЖЕРЕЛО ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
Досліджено питання визначення дебіторської заборгованості як предмета податкової застави та джерела
погашення податкового боргу. Проаналізовано норми чинного законодавства, що регулюють механізм застосування податкової застави органами державної податкової служби. Запропоновано внесення змін до чинного
законодавства.
Ключові слова: майно платника податків, орган державної податкової служби, податкова застава, платник
податків, податкове зобов’язання, опис майна.

Постановка проблеми. Будь-який суб’єкт
господарювання під час здійснення господарської діяльності стикається з проблемою виникнення та існування дебіторської заборгованості.
Наявність дебіторської заборгованості, строк виконання якої настав, безпосередньо впливає на
фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання – платника податків, що зумовлює
ненадходження грошових коштів, зменшення
вільних коштів, зниження обсягів виробництва.
Найчастіше зазначене тягне наслідки у вигляді невиконання конституційного обов’язку
платником податків щодо сплати податків і зборів, передбаченого ст. 67 Конституції України
[1], що мають негативний характер як для платника податків, так і для держави. Одним із найефективніших способів забезпечення виконання
податкового обов’язку є податкова застава.
Ступінь наукової розробки проблеми.
На сучасному етапі в Україні існує одне спеціальне комплексне дослідження правового регулювання податкової застави, яке водночас містить і огляд розпорядження платником податків
дебіторською заборгованістю в період дії податкової застави. [2, с. 23; с. 42-46; с.128-141]. Однак дане дослідження висвітлює питання ліквідації активу (дебіторської заборгованості) шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог у
період дії податкової застави. Окремі питання
застосування забезпечувальних заходів виконання податкового обов’язку розглянуто в працях
науковців України та Російської Федерації:
З.М. Будько, О.О. Гогіна, Є.О. Імикшенової,
М.К. Золотарьової, М.В. Карасьової, В.В. Кириченко, Ю.О. Крохіної, І.І. Кучерова, М.П. Кучерявенка, О.У. Латипової, О.А. Ногіної, В.В. Стрельникова, К.Ю. Тотьєва, Н.О. Шевельової,
О.Є. Якушкіної та ін. Отже, досягнений рівень
дослідження дебіторської заборгованості платника податків як можливого предмета податкової
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застави та джерела погашення податкового боргу
необхідно визнати недостатнім.
Метою даної статті є визначення правової
природи дебіторської заборгованості платника податків як можливого предмета податкової застави
та джерела погашення податкового боргу, розроблення пропозицій щодо внесення змін і доповнень
до норм чинного податкового законодавства.
Виклад основного матеріалу. Новацією
Податкового кодексу України (на відміну від Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та
державними цільовими фондами» від 21.12.2000
р. №2181-ІІІ) є нове бачення визначення правової природи податкової застави та її змісту [3].
Так, підпунктом 14.1.155 пункту 14.1. статті 14 Податкового кодексу України, визначено,
що податкова застава - це спосіб забезпечення
сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у
строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, установлених цим
Кодексом. У разі невиконання платником податків грошового зобов'язання, забезпеченого податковою заставою, орган стягнення у порядку,
визначеному цим Кодексом, звертає стягнення на
майно такого платника, що є предметом податкової застави. Пунктом 88.1. статті 88 наведеного
вище нормативно-правового акту визначено
зміст податкової застави, який полягає в тому,
що з метою забезпечення виконання платником
податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу.
З наведеного вище вбачається, що податкова застава в Україні застосовується відносно
майна платника податків, що має податковий
борг, з метою забезпечення виконання платником податків обов’язків, визначених Податковим
кодексом України [4].
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Також, докорінною відмітністю Податкового кодексу України від Закону України «Про
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами» від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ є наявність
відсилочної норми, відображеної у пп. 14.1.105.,
п. 14.1., ст. 14 Податкового кодексу України, яка
визначає, що поняття «майно», вживається у значенні наведеному в Цивільному кодексі України.
Частиною 1 ст. 190 Цивільного кодексу
України, зазначено, що майном як особливим
об'єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки [5].
Майнові права — цивільні права, об’єктом яких
є майнові блага: право власності, права, що випливають із зобов’язань, майно і права авторів і
винахідників, права на спадкоємство.
Пропонуємо розглянути дебіторську заборгованість як можливий предмет податкової застави та водночас, як джерело погашення податкового боргу. Дебіторська заборгованість відображається в балансі господарюючого суб‘єкта
за умови, що оцінка його може бути достовірно
визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням, а отже за правовою природою вона є
матеріальним активом платника податків. Треба
звернути увагу, що на нормативно-правовому
рівні закріплені поняття дебіторської заборгованості, але жодне з даних понять не визначає дебіторську заборгованість як майно. Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
«Баланс» від 31.03.1999 р. №87 визначено, що
фінансовий актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними
особами, серед яких одна, яка є власником активу, після настання відповідних умов угоди має
право на отримання платежів, товарів, робіт і
послуг, є дебіторською заборгованістю [6].
Наказом Державного казначейства України «Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних
установ» від 26.12.2003 р. №242 також визначено, що дебіторська заборгованість - фінансовий
актив установи, що виникає внаслідок договірних відносин між двома юридичними особами,
серед яких одна, що є власником активу, після
настання відповідних умов угоди має право на
отримання платежів, товарів, робіт і послуг [7].
Відповідно до пп. 14.1.2., п. 1, ст. 14 Податкового кодексу України, поняття «активи» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансо-

ву звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996ХІV. Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання
яких, як очікується, приведе до одержання економічних вигод у майбутньому [8].
З наведеного вище вбачається, що дебіторська заборгованість є фінансовим активом, з погляду
бухгалтерського обліку та фінансової звітності, але
виникає із зобов’язань, об’єктом якої є майнові
блага (після настання відповідних умов угоди
суб’єкт господарювання має право на отримання
платежів, товарів, робіт та послуг), а отже, є майновим правом з погляду цивільного права.
Отже, дебіторська заборгованість є майновим правом суб’єкта господарювання – платника
податків, на підставі частини 1 статті 190 Цивільного кодексу України майнові права віднесені до визначення майна та дане визначення застосовується у
податкових відносинах згідно з пп. 14.1.105. п. 14.1.
ст. 14 Податкового кодексу України.
Отже, дебіторська заборгованість може бути
предметом податкової застави та/або джерелом
погашення податкового боргу відповідно до статті
п. 87.1. ст. 87 Податкового кодексу України.
Ст. 95 Податкового кодексу України регламентує продаж майна, що перебуває у податковій заставі (в нашому випадку – продаж дебіторської заборгованості). Поширення органами
держаної податкової служби податкової застави
на дебіторську заборгованість платника податків
та продаж даного предмета податкової застави не
є новацією правового регулювання, а збереглося
з часів правового регулювання податкової застави Законом України «Про порядок погашення
зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від
21.12.2000 р. №2181-ІІІ.
Однак п. 87.5. ст. 87 Податкового кодексу
України передбачає, що у разі, якщо здійснення
заходів щодо продажу майна платника податків
не привело до повного погашення суми податкового боргу, орган стягнення може визначити додатковим джерелом погашення податкового боргу дебіторську заборгованість платника податків, строк погашення якої настав та право вимоги
якої переведено на органи державної податкової
служби. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатися активом платника податків, що
має податковий борг, до надходження коштів до
бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської
заборгованості.
Незважаючи на викладене, п. 87.2. ст. 87
Податкового кодексу України регламентує, що
джерелами погашення податкового боргу плат-
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ника податків є будь-яке майно такого платника
податків з урахуванням обмежень, визначених
цим Кодексом, а також іншими законодавчими актами. Жодних обмежень щодо використання дебіторської заборгованості як джерела погашення податкового боргу Податковий кодекс України та
інші законодавчі акти не визначають [4].
Виходячи з наведеного вище, станом на сьогодні дебіторська заборгованість платника податків
може визначатись і як основне джерело погашення
податкового боргу (предмет податкової застави –
майно, виходячи з визначення майна), так і як додаткове джерело погашення податкового боргу
(дебіторська заборгованість і право вимоги, яке
набуває орган державної податкової служби).
На нашу думку, одне джерело погашення
податкового боргу (дебіторська заборгованість)
не може водночас бути і основним і додатковим
джерелом погашення. Дебіторська заборгованість є саме основним джерелом погашення податкового боргу (як майно), а поширення податкової застави на дебіторську заборгованість
(майно) або надання органу державної податкової служби права вимоги щодо дебіторської заборгованості (майна) є заходами щодо забезпечення погашення податкового боргу (інструментами адміністрування податкового боргу).
На підтвердження своєї позиції застосуємо історичний метод дослідження правового регулювання
податкової застави та погашення податкового боргу.
Найбільш яскраве відображення дебіторської заборгованості, як основного та навіть первинного джерела
погашення податкового боргу, мало місце за часів
правового регулювання Указом Президента України
«Про заходи щодо підвищення відповідальності за
розрахунки з бюджетами та державними цільовими
фондами» від 04.03.1998 р. № 167/98.
Так, відповідно до ст. 12 зазначеного Указу, органи державної податкової служби мали
право звернути стягнення на майно i майнові
права платника податків для погашення податкової заборгованості в тому випадку, коли неможливо забезпечити погашення заборгованості за
рахунок коштів платника податків i сум, які йому
належить одержати від дебіторів [9]. Тобто
звернення стягнення на майно i майнові права
було можливе не раніше того, як податковий орган переконається в неможливості погасити заборгованість платника податків за рахунок інших
коштів, що йому належали.
Але пп. 7.4.1., п. 7.4., ст. 7 Закону України
«Про порядок погашення зобов’язань платників
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ, дебі88

торську заборгованість було переведено в статус
«додаткових джерел погашення податкового боргу», а саме визначено, що у разі коли заходи з
продажу активів платника податків за рішенням
органу стягнення не привели до повного погашення суми податкового боргу, додатковим джерелом його погашення органом стягнення може
бути визначено продаж активів платника податків, попередньо переданих ним у тимчасове користування чи розпорядження іншим особам
відповідно до норм цивільно-правових договорів,
або сума заборгованості інших осіб перед платником податків, право на вимогу якої переводиться на орган стягнення, включаючи право на
отримання основної суми депозиту або кредиту,
а також доходу за ними [3].
На жаль, Податковий кодекс України створив
лише юридичну колізію щодо джерела погашення
податкового боргу – дебіторської заборгованості.
У п. 87.5., ст. 87 наведений вище нормативно-правовий акт визначає дебіторську заборгованість та право вимоги щодо неї додатковими
джерелами погашення податкового боргу і водночас у п. 87.2., ст. 87 – джерелом погашення
податкового боргу є майно, що, згідно з пп.
14.1.105., п. 14.1., ст. 14, вживається у значенні,
наведеному в Цивільному кодексі України, якому відповідає і дебіторська заборгованість.
Також некоректне, на нашу думку, застосування понятійного апарату Податкового кодексу
України щодо права вимоги дебіторської заборгованості органом державної податкової служби.
За текстом Податкового кодексу України використовується категорія «дебіторська заборгованість платника податків, строк погашення якої
настав та право вимоги якої переведено на органи
державної
податкової
служби»
(пп.20.1.19., п. 20.1., ст. 20 та п. 87.5., ст. 87 Податкового кодексу України).
Але ні Податковий кодекс України, ні цивільні законодавчі акти не містять визначення
категорії «переведення права вимоги», зате містять визначення та застосування категорії «відступлення права вимоги».
Згідно з пп. 14.1.255., п. 14.1., ст. 14., відступлення права вимоги - операція з переуступки
кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною
компенсацією вартості такого боргу кредитору
або без такої компенсації. Ст. 512 Цивільного
кодексу України передбачено що відступлення
права вимоги - передання кредитором своїх прав
іншій особі за правочином. Більше того, ст. 520
наведеного вище нормативно-правового акта ре-
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Дебіторська заборгованість платника податків як можливий предмет податкової застави…

гламентує, що боржник у зобов'язанні може бути
замінений іншою особою (переведення боргу)
[5]. Тобто термін «переведення» чинним законодавством України застосовується у відносинах
заміни боржника у зобов’язанні, а не заміни кредитора у зобов’язанні.
Більше того, Податковий кодекс України не містить норми (навіть відсилочної) щодо
визначення, в якому порядку повинно здійснюватись відступлення права вимоги дебіторської
заборгованості. Теорією права визначено такі
форми юридичної колізії: юридичною колізією є
розбіжність або суперечність між окремими правовими нормами, або суперечність, що виникає у
процесі правозастосування; юридичною колізією
є неузгодженість між нормами права або нормативними актами [10, с. 267].
У вказаному вище випадку вбачаються
ознаки неузгодженості та суперечності між нормами права, що є юридичною колізією – негативним правовим явищем, яке приводить до розбалансованості правової системи та порушення її
нормального функціонування. З метою подолання юридичної колізії, що має місце, найдоцільніше внесення змін до Податкового кодексу
України, а саме: П. 87.5., ст. 87 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«87.5. У разі неможливості забезпечити
погашення податкового боргу за рахунок грошових коштів платника податків і сум, які йому
належить одержати від дебіторів, органи державної податкової служби мають право звернути стягнення для погашення податкової заборгованості на майно платника податків, яке перебуває у податковій заставі.
З метою погашення податкового боргу право вимоги щодо дебіторської заборгованості,
строк погашення якої настав, може бути відступлене платником податків органу стягнення.
Відступлення платником податків права
вимоги дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, органу державної податкової служби здійснюється в порядку, визначеному Цивільним кодексом України.
Дебіторська заборгованість, строк погашення якої настав, право вимоги щодо якої відступлено органу стягнення, продовжує залишатися активом платника податків, що має податковий борг, до надходження коштів до бюджету за рахунок стягнення цієї дебіторської
заборгованості. Орган державної податкової
служби повідомляє платника податків про таке
надходження коштів у п'ятиденний термін з дня
отримання відповідного документа».

Пп. 20.1.19, п. 20.1., ст. 20 Податкового кодексу України викласти у наступній редакції:
«20.1.19 звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, який має
податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав і право вимоги
якої відступлено органу державної податкової
служби, у рахунок погашення податкового боргу
такого платника податків;».
П. 95.22., ст. 95 Податкового кодексу України викласти у такій редакції:
«95.22. Орган державної податкової служби звертається до суду щодо стягнення з дебіторів платника податку, який має податковий
борг, сум дебіторської заборгованості, строк
погашення якої настав та право вимоги якої відступлено органу державної податкової служби,
у рахунок погашення податкового боргу такого
платника податків. Сума коштів, яка надходить
у результаті стягнення дебіторської заборгованості, в повному обсязі (але в межах суми податкового боргу), зараховується до відповідного
бюджету чи державного цільового фонду в рахунок погашення податкового боргу платника
податків. Сума дебіторської заборгованості,
яка стягнена понад суму податкового боргу, передається у розпорядження платника податку».
Запропонована оптимізація чинного законодавства не претендує на абсолютну вичерпність, але сприятиме додержанню принципів
повного погашення податкового боргу та збереження цілісного майнового комплексу платника
податків і, крім того, призведе до погашення дебіторської заборгованості суб’єкта господарювання – платника податків.
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A.R. Oliinyk
Taxpayers accounts receivables as a possible object of tax pledge and source
of repayment of the tax debt
Summary
We investigate the question of determining the receivable as a matter of a tax lien and a source of repayment of the tax debt. There are the norms of current legislation, regulating the mechanism of use of tax
pledge by organs of state tax service. There is the variation of current legislation offered.
Key words: property of taxpayer, body of state tax service, tax pledge, tax payer, tax obligation, report
of property.
А.Р. Олейник
Дебиторская задолженность налогоплательщика как возможный предмет налогового залога
и источник погашения налогового долга
Аннотация
Исследован вопрос определения дебиторской задолженности как предмета налогового залога
и источника погашения налогового долга. Проанализированы нормы действующего законодательства, регулирующие применение налогового залога органами государственной налоговой службы.
Предложено внесение изменений в действующее законодательство.
Ключевые слова: имущество налогоплательщика, орган государственной налоговой службы,
налоговый залог, налогоплательщик, налоговое обязательство, опись имущества.
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IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.9
© 2011 р. С.І. Нежурбіда
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
«ПРОСВІТНИЦЬКИЙ» НАПРЯМ ТЕОРІЙ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ:
ІДЕЯ, СУТНІСТЬ, НАСЛІДКИ
Досліджено погляди діячів Просвітництва на причини злочину та злочинності, систематизовано, визначено основну ідею «просвітницького напряму» теорій причин злочинності, його сутність і наслідки для формування інших напрямів теорій причин злочинності.
Ключові слова: Просвітництво, злочин, злочинність, причина.

Постановка проблеми. Комплексне дослідження причин злочину і злочинності неможливе
без урахування та використання досягнень наукової, філософської та суспільної думки. Саме
такий спосіб дослідження дозволяє по-особливому розглянути сутність причини злочину, органічно поєднуючи наукове знання, буденну
життєву мудрість і суспільний досвід. Серед багатьох наукових, філософських і суспільних поглядів на явища особливе місце займають погляди представників просвітницького напряму, якими були Pierre Bayle, Cesare Beccaria, Ludwig van
Beethoven, George Berkeley, Юстус Хеннінг Бемер, James Boswell, Georges-Louis Leclerc, Comte
de Buffon, Edmund Burke, Джеймс Бернет, Marie
Jean Antoine Nicolas de Caritat, marquis de
Condorcet, Катерина Дашкова, Denis Diderot,
Benjamin Franklin, Bernard Le Bovier de
Fontenelle, Віктор Д’Юпай, Edward Gibbon,
Johann Wolfgang von Goethe, Olympe de Gouges,
Franz Joseph Haydn, Claude Adrien Helvétius,
Johann Gottfried Herder, Thomas Hobbes, PaulHenri Thiry, Baron d'Holbach, Robert Hooke, David
Hume, Thomas Jefferson, Gaspar Melchor de
Jovellanos, Immanuel Kant, Hugo Kołłątaj, AntoineLaurent de Lavoisier, Gottfried Wilhelm Leibniz,
Gotthold Ephraim Lessing, Carl von Linné, John
Locke, Петро I Вели́кий, Архієпископ Феофа́н (Елеазар Прокопо́вич), А.Д. Кантемір, В.М.
Татіщев, Ф.Г. Во́лков, О.П. Сумаро́ков, М.В. Ломоносов, І.А. Дмитрєвський, І.І. Шувалов, Єкатерина II Велика (Sophie Auguste Friederike von
Anhalt-Zerbst-Dornburg, О.М. Радіщев, М.М. Щерба́тов, І.І. Бецко́й, Мітрополит Плато́н (Петро
Георгійович Лєвшин), Д.І. Фонвізін, В.О. О́зеров,
Я.Б. Княжни́н, Г.Р. Державін, М.П. Шереметєв,
Беніто Фейжоо, Леандро Фернанден де Моратін,
Sebastião José de Carvalho e Melo, Charles-Louis
de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu,
Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Newton, М.І.

Нóвіков,
Dositej
Dimitrije
Obradović,
Thomas "Tom" Paine, François Quesnay, Thomas
Mayne Reid, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith,
Baruch de Spinoza, Emanuel Swedenborg, AlexisCharles-Henri Clérel de Tocqueville, François-Marie
Arouet, Johann Adam Weishaupt, John Wilkes,
Johann Joachim Winckelmann, Christian Wolff,
Mary Wollstonecraft, John Adams та інші. З позицій кримінології викликають інтерес думки
Джона Локка, Томаса Гоббса, Жюльєна Офре де
Ламетрі, Чезаре Беккаріа, Шарля Луї Монтеск’є,
Вольтера, Клода Адріана Гельвеція, Жана Мєльє,
Поля Анрі Тірі Гольбаха, Дені Дідро, Жана-Жака
Руссо, Етьєна-Габріеля Мореллі, Габріеля Бонно
де Маблі, Жака-П’єра Бріссо, Жана Поля Марата
про причини злочину та злочинності. Тому дослідження поглядів даних мислителів на причини злочину та злочинності вважаємо необхідним
у контексті їх комплексного дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз поглядів представників просвітницького
напряму на причини злочину та злочинності
здійснюється у працях кримінологів С.М. Іншакова, Ф.М. Решетнікова,
О.А. Герцензона,
М.П. Дубініна, І.І. Карпеця, В.М. Кудрявцева та
В.Є. Емінова, О.Н. Ведернікової, С.І. Нежурбіди
та інших. Однак здійснюється він або фрагментарно, або в контексті аналізів кримінологічних
поглядів інших діячів науки та суспільства. А в
контексті аналізу теорій причин злочинності він
як системний відсутній узагалі.
Наведене й зумовило дослідження «просвітницького» напряму теорій причин злочинності як мету та виконання таких завдань: здійснити аналіз думок Джона Локка, Томаса Гоббса,
Жюльєна Офре де Ламетрі, Чезаре Беккаріа, Шарля Луї Монтеск’є, Вольтера, Клода Адріана Гельвеція, Жана Мєльє, Поля Анрі Тірі Гольбаха,
Дені Дідро, Жана-Жака Руссо, Етьєна-Габріеля
Мореллі, Габріеля Бонно де Маблі, Жака-П’єра
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Бріссо, Жана Поля Марата про причини злочину
та злочинності.
Виклад основного матеріалу. Зростання авторитету і впливу наук, розповсюдження переконання про всемогутність наукових знань – характерна особливість XVIII ст. Так, В.М. Богуславський
зазначив, що шлях, по якому вони розвивалися –
«…це шлях, указаний Ньютоном і Локком. Якщо
раціоналізм XVII ст. намагався вивести всі явища
природи з істинних “у соті” всезагальних принципів, то для нового погляду вихідним пунктом є факти, з яких виводяться принципи, але до них приходять, лише поступово восходячи від даних досвіду до їх причин» [2, с. 33-34].
Які ж вони – погляди на причини злочину та злочинність?
Джон Локк (John Locke, 1632-1704). Проведений аналіз поглядів Джона Локка на причинність злочину дозволяє стверджувати, що
причинність злочину, побудована Джоном Локком, має таку складну структуру: 1) неспокій є
спонукальною причиною дії людини; 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 довідавшись про все, що тільки в її силах); б) неуважність (коли людина не помічає навіть того,
що вона знає); в) коли людина не визнає необхідним 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 [9, с. 110-111].
Томас Гоббс (Thomas Hobbes, 1588-1679) в
«Левіафані» писав, що джерелом будь-якого злочину є або нестача розуміння, або яка-небудь
помилка в міркуванні, або неочікувана сила пристрастей. Нестача розуму, на його думку, є незнанням троякого роду: незнанням закону, незнанням суверену та незнанням покарання. Неправильні міркування (омани), які роблять людей
схильними порушувати закони, також бувають
троякого роду: 1) пропозиціями, в основу яких
покладені хибні принципи; 2) неправильними
тлумаченнями природних законів псевдовчителями, які надають їм сенс, що протирічить, громадянському праву, або видають за закони власні
вигадки або, традиції колишніх часів, несумісними з обов’язками підданого; 3) помилковими
висновками з правильних принципів, що зазвичай зустрічаються у людей, поспішних у виведенні заключень і прийнятті практичних рішень.
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Висвітлюючи неочікувану силу пристрастей, які
частіше всього бувають причиною злочину, Т.
Гоббс відносив до них марнославство, або дурну
переоцінку власної особистості, «… наче різниця
в цінності між людьми є результатом їх розуму,
або багатства, або крові, або якої-небудь інших
природної якості, а не залежить від тих, хто володіє верховною владою. Марнославство, на думку Т. Гоббса, «… породжує у відповідних людей припущення, що покарання, встановлені законами і, які розповсюджуються звичайно на
всіх підданих, не повинні бути застосовані до
них з тією ж суворістю, з якою вони застосовуються до бідних, темних і простих людей, загальне ім’я яких – чернь». А такі пристрасті, як
ненависть, хтивість і користолюбство є очевидними всякій людині на підставі її власного досвіду і настільки притаманними природі людини та
всім іншим живим істотам, що їх наслідки можна
усунути лише незвичайною напругою розумових
здібностей або постійною суворістю покарання
за них. Т. Гоббс писав і про честолюбство та користолюбство як суть пристрасті, наслідки яких
з’являються з появою у людини надії на безкарність. А що стосується такої пристрасті як хтивість, то вона, замість тривалості, володіє силою,
достатньою для того, щоби переважити боязнь
легких або невідомих покарань. Крім того, Т.
Гоббс вважав, що у багатьох випадках злочин
може бути вчинений під впливом страху, при
чому не всякого, а лише страху тілесного – фізичного страху, «… коли людина не бачить іншого
засобу, крім дії». До речі Т. Гоббсу належить
ідея про класифікацію злочинів за шкідливістю
джерела або їх причин [6, с. 201, 203-206, 208].
Жюльєн Офре де Ламетрі, (Julien Offray
de La Mettrie, 1709-1791), автор праць “Трактат
про душу (Природна історія душі)”, “Коротке
викладення філософських систем для полегшення розуміння трактату про душу”, “Людинамашина”, “Людина-рослина”, “Анти-Сенека, або
«Міркування про щастя”, “Досвід про свободу
висловлювання думок”, “Послання розуму моєму, або Осміяний анонім”, “Система Епікура”,
“Тварини більше ніж машини”. В.М. Богуславський визнає, що складно назвати книгу, яка в середині XVIII ст. викликала би таку хвилю обурення серед захисників традиційного світогляду,
яку викликала книга “Людина-машина” Ламетрі,
і складно назвати інший твір, який відразу по
виходу в світ отримав би загальноєвропейську
популярність [2, с. 26].
Тим не менше, Ламетрі рекомендував не
противитись “голосу тіла” та бачив велич разуму
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в тому, щоби не дозволяти людині піддаватись
низинним інстинктам. У стриманні поривів тіла в
розумних межах, на переконання Ламетрі, забезпечується доброчинність, а з нею – щастя: “…
всяка мораль буде безплідною для того, хто не
знає стримання; утримання – джерело всіх чеснот, а нестриманість – джерело всіх пороків” [7,
с. 214]. Бачення Ламетрі злочину, як дії в патологічному стані, простежується у праці «Людинамашина” – дії неприродної, патологічної, до чого, як пише В.М. Богуславський, дійшли через
півстоліття засновники психіатрії Ф. Пінатель і
Ж. Ескіроль [2, с. 124].
Такий патологічний стан потребує характеристики. Так, Ламетрі розглядав у якості спонукального методу для зловмисних дій прагнення до благополуччя – прагнення, яке «… керує
зрадником, тираном вбивцею так само, як і чесною людиною». Благополуччя ж досягається різними шляхами. І різниця в їх досягненні складає
різницю між дурними і розумними людьми –
людьми, у перших з яких приватний інтерес переважає над загальним, тоді як другі жертвують
своїм власним благом заради друга або заради
суспільства. Так же Ламетрі описує і шляхи
отримання людиною щастя, істинним джерелом
якого є радість душі. І йому абсолютно очевидно, «… що відносно щастя добро і зло цілком
однакові; що той, хто буде випробовувати більш
повне задоволення, вчиняючи погано, буде щасливіший від того, хто отримає менш повне задоволення, вчиняючи добре» [7, с. 265-266]. Ламетрі підтримував думки Мішеля де Монтеня
(Michel de Montaigne, 1533-1592), який бачив у
причинах низинних вчинків неможливість розуму придушити низинні (навіть “кровожадібні”)
пориви нашої натури [2, с. 121]. Ламетрі схвалював і погляди Монтеня про те, що «… розум або
насміхається над нами, або має на увазі тільки
наше задоволення, і всі його зусилля зводяться за
сутністю до того, щоби дати нам можливість жити щасливо, тобто у своє задоволення. Думки
всіх людей зводяться до того, що нашою метою є
насолода. Яку б личину не одягала на себе людина, вона постійно розігрує тільки власну роль;
і навіть в доброчесності кінцевою метою наших
прагнень є все ж насолода” [7, с. 266].
Не викликає здивування велика хвиля критики і визнання ідей Ламетрі, оскільки, як справедливо відзначає І. Вороницин, він був “… основоположником нових поглядів на злочини і
злочинця, які через багато років отримали собі
визнання в знаменній книзі Беккаріа …” [4, с.
54]. Так, у знаменній книзі Чезаре Беккаріа

(Cesare Bonesana Beccaria, 1738-1794) «Про злочини і покарання» її автор виклав свої кримінально-правові ідеї (про покарання за вчинені злочини), а й кримінологічні ідеї – ідеї про причини
злочинів. І робить він це в епоху царювання
кримінально-репресивних ідей Юліуса Кларуса
(1525-1575), Проспера Фарінаціуса (1544-1618),
Бенедікта Карпцова (1595-1666).
Аналізуючи текст праці «Про злочини і покарання», можна побачити твердження Беккаріа
про те, що чим більше осіб, розуміючих священне Уложення законів і зберігаючих його у себе,
тим менше буде злочинів, а незнання і неточне
уявлення про покарання, поза сумнівом, посилюють красномовство пристрастей людини. Злочини, як вважає Беккаріа, повинні вчинятись,
оскільки цього потребує загальна користь. Але
не повинні вчинятись злочини, які найбільш
шкідливі для суспільства, що, відповідно, свідчить про пропорційність перешкоди, яка стримує
людей від злочинів, важливості блага, яке порушується, та міцності спонукання до вчинення
злочинів. Намір учинити злочин у людини, на
думку Беккаріа, залежить від вражень нинішньої
хвилини та від її попередніх настроїв, які змінюються у неї, як і у всіх і кожного разом з надзвичайно швидкою зміною ідей, пристрастей і обставин. Беккаріа довів, що зв'язок ідей є цементом, який скріплює всю будівлю людського розуму, без якого насолода і страждання були би
відчуттями відокремленими і такими, що не викликають жодної дії. Поведінка людини, на переконання Беккаріа, визначається повторними
уявленнями про зло відоме, а не про те зло, яке
вони не знають, а самі злочини випливають з
людської природи і суспільного договору [1, с.
216, 223, 284, 311, 350].
У трактаті “Про дух законів” Шарль Луї
Монтеск’є (Charles-Louis de Secondat, Baron de
La Brède et de Montesquieu; 1689-1755) приділив
увагу виясненню причин існування пороків і
злочинів. Монтеск’є пов’язує існування злочинів
з всією сукупністю факторів життя людей: з фізичними властивостями країни, з кліматом, з якістю грунту, з величиною країни та чисельністю
населення, зі способом життя народу, з формою
правління, з релігією, з багатством народу, з розвитком торгівлі, з поширенням розкоші та злиднів, з характером законів [5, с. 13]. Він також, на
думку Ф.М. Решетнікова, відстоював концепцію,
згідно з якою форми правління, закони, норови
та звичаї людей перебувають у вирішальній залежності від клімату: «У північному кліматі ви
побачите людей, у яких мало пороків, немало
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чеснот та багато щирості та прямодушності. З наближенням до півдня ви нібито віддаляєтесь від
самої моралі: там разом з посиленням пристрастей
примножуються злочини … У країнах поміркованого клімату ви побачите народи, непостійні у своїй поведінці і навіть у своїх пороках і чеснотах, так
як недостатньо певні властивості цього клімату не
у змозі дати їм стійкості» [10, с. 14].
На думку Вольтера (Voltaire, 1694-1778),
злочин, не пов'язаний з якими-небудь природними властивостями людини, яка за природою своєю не є злою, не є доброю. Він пов'язаний із зовнішніми факторами, а точніше поєднанням зовнішніх факторів: вихованням, прикладами інших,
політикою уряду або випадком [5, с. 22]. На думку
Клода Адріана Гельвеція (Claude Adrien
Helvétius; 1715-1771), більшість злочинів породжується людськими пристрастями, незадоволеністю
людських потреб. А загострюються людські пристрасті і викликаються намагання зодоволити потреби будь-яким шляхом, хоча б і забороненим
законом, нерівномірністю розподілу національного
багатства, надмірним збільшенням кількості людей, позбавлених всякої власності [5, с. 26].
Поль Анрі Тірі Гольбах (Paul-Henri Thiry,
baron d’Holbach; 1723-1789) у «Системі природи,
або про закони світу фізичного та світу духовного» (1770) вважав, що природа не створює людину ні доброю, ні злою, а людські пристрасті є
результатом будови людини, її органів і темпераменту. Характер таких пристрастей природний, тому вони можуть бути добрими або поганими залежно від того, як вони впливають на
людей. Відвернути людину від злочинів може
тільки розумне виховання, справедливі закони,
просвітництво, а сама людина буде тоді доброчинною, коли вона знайде у доброчинності інтерес. Також Гольбах відзначав, що всі елементи
сучасного устрою суспільства штовхають людей
на вчинення злочинів (релігія, керівники суспільства, правосуддя, закони) [5, с. 29].
У статті “Природний закон” Дені Дідро
(Denis Diderot; 1713-1784) виясняє причини, які
штовхають людину на вчинення злочину. Він
вважав, що людина вчиняє злочини тільки тоді,
коли вона не може задоволити свої потреби іншим шляхом [5, с. 32]. Також Дідро писав: “Збільшіть кількість чуттєвих людей і ви побачите
кількість добрих і дурних вчинків” [8, с. 17].
Жан-Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau, 17121778), автор “Міркувань про походження і основи нерівності” (1754) та “Про суспільний договір, або принципи позитивного права” (1762)
вважав, що приватна власність стала джерелом
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всіх суспільних бідств, пороків та злочинів [5, с.
41]. Жан Мєльє (Jean Meslie, 1664-1729) у “Заповіті” пов’язував з приватною власністю поширення в суспільстві злочинів [5, с. 46]. ЕтьєнГабріель Мореллі (Etienne-Gabriel Morelly) у
“Кодексі природи, або істинноому дусі її законів” (1755) піддавав гострій критиці суспільний
лад, виясняв його недоліки, пороки й злочини, та
розробив загальні принципи та закони такої організації суспільства, при якій було б забезпечене
щастя всіх людей та зникнення всіх пороків та
злочинів [5, с. 47]. На його думку, людина стає
злочинною в силу неправильної організації суспільства [5, с. 48]. Габріель Бонно де Маблі
(Gabriel Bonnot de Mably, 1709-1785) у праці
“Про законодавство, або принципи законів”
(1776) виходив з того положення, що політика і
закони повинні відповідати законам природи.
Природа призначила людям бути рівними. Але в
суспільстві панує нерівність, майна та станів, і це
розкладає людей, змінює їх почуття і обумовлює
існування багато чисельних забобон, оман, пороків та злочинів [5, с. 50].
Жак-П’єр Бріссо (Jacques-Pierre Brissot de
Warville, 1754-1793) у “Теорії кримінальних законів” приділив значну увагу з’ясуванню причин
злочинності. У детально розробленій Бріссо класифікації причин О.А. Герцензон вбачає зародки
“майбутньої буржуазної теорії факторів злочинності” [5, с. 55]. Зіставлення О.А. Герцензоном
основних ідей, які містяться в дороволюційних
кримінально-правових працях Жана Поля Марата (Jean-Paul Marat, 1743-1793) (“План кримінального законодавства”), з кримінально-правовими поглядами Гельвеція, Дідро і Гольбаха показав, що Марат сприйняв і розвинув переважно
ті погляди французьких матеріалістів, у яких вони розкривають антагоністичний характер суспільних відносин, з’ясовують матеріальні корені
злочинності, протиставляють злочини, які вчиняються незаможними, та злочини, які вчиняються заможними [5, с. 62-63].
Наведене дозволило автору дійти таких висновків:
1. Зважаючи на те, що вихідні ідеї епохи
Просвітництва пронизані ідеєю «… апології разуму, його світлоносної сили, яка пронизує імлу і
хаос …» , яка закликає до мужності «…мислити
самостійно …» [11, с. 736], вважаємо, що система ідей діячів епохи Просвітництва є першою
спробою протиставлення середньовічному, теологічному поясненню світу.
2. Система ідей діячів епохи Просвітництва
є матеріалістичним підходом до аналізу злочин-
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ної поведінки, в якому однозначно підкреслюється значення інтелекту і розуму та проводиться
відкидання теологічних форм пояснення людської поведінки.
3. Ідеї діячів епохи Просвітництва щодо
причин злочину та злочинності несуть соціальний характер, мають значне теоретичне підґрунтя та відсутність емпіричної бази, що і стало
слабким місцем при подальшій критиці представниками “позитивістського” напряму в кримінології за її суто «науковий» характер.
Список літератури
1. Беккариа, Чезаре. О преступлениях и
наказаниях. – М., 1939. – 464 с.
2. Богуславський В.М. Ламетри. – М.:
Мысль, 1977. – 159 с.
3. Ведерникова О.Н. Теория и практика
борьбы с преступностью: британская криминологическая модель. Дис. ... докт. юрид. наук:
12.00.08. - М., 2001. - 399 c.
4. Вороницын Н. Ла Меттри. – Харьков,
1925. – 57 с.

5. Герцензон А.А. Уголовно-правовая теория Жана Поля Марата. - М.: Государственное издательство юридической литературы, 1956. – 247 с.
6. Гоббс Т. Левиафан. – М.: Мысль, 2001.
- 478 с.
7. Ламетри Ж.О. Сочинения / Общ. ред.,
предисл. и примеч. В.М. Богуславского. – 2-е
изд. – М.: Мысль, 1983. – 509 с.
8. Ломброзо Ц. Гениальность и помђшательство. Параллель между великими людьми и
помђшанными / Переводъ съ 4-го итальянскаго
изданія К.Тетюшиной. – С.-Петербургъ: Типографія Товарищества “Общественная польза”,
1885. – 355 с.
9. Нежурбіда С.І. Джон Локк: погляди на
причинність злочину // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип.
597: Правознавство. - Чернівці: ЧНУ, 2011. – С.
107-111.
10. Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран. Выпуск І. Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. –
М., 1965. - 72 с.
11. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. - 2е изд. - М.: Гардарики, 2006. - 736 с.

Стаття надійшла до редколегії 6 грудня 2011 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії М.К. Якимчуком.
S.I. Nezhurbida
«ENLIGHTENMENT» ORIENTATION OF CRIME CAUSATION THEORIES:
IDEA, ESSENCE, EFFECTS
Summary
The author made an attempt to research Enlightenment personalities’ views on causes of crimes and criminality. The author makes an attempt to systematize them, to identify the basic idea of “Enlightenment” orientation
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Аннотация
Исследовано взгляды деятелей эпохи Просвещения на причины преступления и преступности,
систематизировано, определено основную идею «просвещенческого направления» теорий причин
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Національна академія служби безпеки України, Київ
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ПРОЕКТІВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Розглянені проблемні питання удосконалення чинного законодавства, що регламентує боротьбу з організованою злочинністю, зокрема запровадження кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів. За результатами проведеного дослідження запропоновані науково обґрунтовані шляхи вирішення цього питання.
Ключові слова: боротьба з організованою злочинністю, законодавче забезпечення, кримінологічна експертиза, проекти нормативно-правових актів.

Постановка проблеми. З метою реалізації
положень Національного плану з виконання
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України1 в державі
розроблений та схвалений Указом Президента
України № 1000/2011 надзвичайно важливий документ - Концепція державної політики у сфері
боротьби з організованою злочинністю.
Метою цієї Концепції, як зазначається у
документі, є визначення напрямів і механізмів
реалізації державної політики у сфері боротьби з
організованою злочинністю шляхом формування
нових та вдосконалення існуючих норм кримінального, кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і практики їх
застосування, а також розроблення та виконання
організаційних заходів, спрямованих на запобігання виникненню організованих злочинних
угруповань і вчиненню ними злочинів.
Серед інших необхідних і важливих шляхів
і заходів розв’язання проблеми боротьби з організованою злочинністю Концепцією передбачене
інформаційне та наукове забезпечення боротьби
з організованою злочинністю. Таке забезпечення
має передбачати у тому числі запровадження
кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів з метою виявлення в них положень, реалізація яких може сприяти поширенню організованої злочинності або знижувати
ефективність заходів щодо боротьби з організованою злочинністю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Поняття «кримінологічної експертизи проектів
нормативно-правових актів» не є новим для вітчизняної кримінологічної науки. Ще на початку
90-х років минулого століття з ініціативи
А.П.Закалюка були започатковані наукові дослідження концептуальних і методологічних проблем кримінологічної експертизи. Ідея необхід1

Затверджений Указом Президента України від 22
квітня 2011 року № 494/2011.
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ності кримінологічної експертизи нормативноправових актів як напрямку підвищення їх ефективності знайшла підтримку в науковому середовищі. Останнім часом питання методики та
методології кримінологічної експертизи активно
досліджуються А. П. Закалюком, О. М. Джужею,
В. М. Поповичем, А. В. Кирилюком, Ю.В.Орловим, В. І. Покладом, М.В. Палієм, Є.С. Назимко та
іншими вченими. Про високий рівень наукових
розробок у вказаній сфері свідчить не лише значна
кількість наукових статей, а й наявність фундаментальних наукових досліджень науково-методичного забезпечення кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів2.
Одночасно з розробкою методологічних засад кримінологічної експертизи у працях вітчизняних кримінологів ставилися питання щодо інформаційного, організаційного, а головне – законодавчого забезпечення такої діяльності. І це не
випадково, адже впровадження кримінологічної
експертизи нормативно-правових актів у практику законодавчого процесу можливе лише при її
належному правовому регулюванні.
У зв’язку з наведеним автор поставив за
мету дослідити проблеми законодавчого забезпечення кримінологічної експертизи проектів
нормативно-правових актів.
Виклад основного матеріалу. Корисним
при проведенні нашого дослідження може виявитися підхід до розв’язання досліджуваних
проблем у деяких країнах колишнього СРСР, які
мають достатній і досить успішний досвід упровадження кримінологічної експертизи проектів
нормативних актів у законотворчу діяльність.
Наприклад, у Республіці Білорусь інститут
кримінологічної експертизи проектів нормативних актів впроваджений у 2004 року шляхом
2

Див. напр.: Орлов Ю.В. Кримінологічна експертиза
нормативно-правових актів і їх проектів: науковометодичне забезпечення: дис. … кандидата юрид. наук : 12.00.08 / Орлов Юрій Володимирович. – К., 2010.
– 235 с.
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внесення змін і доповнень до Закону «Про нормативні правові акти Республіки Білорусь» від 10
січня 2000 року. У статті 49-1 вказаного Закону
передбачено, що проекти нормативних актів підлягають кримінологічній експертизі у випадках
та порядку, встановленому Президентом Республіки Білорусь [4].
Наступним кроком розвитку правових засад кримінологічної експертизи нормативноправових актів стало видання Указу Президента
Республіки Білорусь від 3 серпня 2006 року №
482 «Про створення державної установи». Відповідно до положень зазначеного Указу був створений Науково-практичний центр проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної
прокуратури Республіки Білорусь, одним із завдань якого є проведення в установленому порядку обов’язкової кримінологічної експертизи
проектів нормативних актів.
Практичному здійсненню кримінологічної
експертизи сприяв Указ Президента Республіки
Білорусь від 29 травня 2007 року № 244 «Про
кримінологічну експертизу законів Республіки
Білорусь» [5]. Даним Указом затверджене Положення про порядок проведення кримінологічної
експертизи проектів законів Республіки Білорусь, яким визначаються правові й організаційні
основи проведення кримінологічної експертизи
проектів правових актів.
Законодавча база кримінологічної експертизи постійно вдосконалюється, про що свідчать
укази Президента Республіки Білорусь від 4 листопада 2008 року № 600, від 6 червня 2011 року
№ 230, від 30 грудня 2011 року № 621 тощо.
Варто звернути увагу ще на деякі науковометодичні аспекти організації та здійснення кримінологічної експертизи в Республіці Білорусь.
При проведенні кримінологічної експертизи проектів нормативних актів фахівці Науковопрактичного центру проблем зміцнення законності та правопорядку Генеральної прокуратури
Республіки Білорусь користуються не лише зазначеним вище Положенням про порядок проведення кримінологічної експертизи проектів законів Республіки Білорусь, а й Методичними рекомендаціями щодо проведення кримінологічної
експертизи, затвердженими наказом Генерального прокурора Республіки Білорусь від 17 вересня
2007 року № 35. Розробка вказаних Методичних
рекомендацій свідчить про намагання уніфікувати методику проведення кримінологічної експертизи різними суб’єктами.
Крім того, про те значення, яке надається
кримінологічній експертизі проектів законів в

Білорусі, свідчить наступний факт. У відповідності до Указу Президента Республіки Білорусь від
29 травня 2007 року № 244 «Про кримінологічну
експертизу законів Республіки Білорусь», на виконання доручення Ради Міністрів Республіки
Білорусь від 1 червня 2007 року, а також розпорядження Міністерства освіти Республіки Білорусь від 27 липня 2007 року № 04-01 – 5/П – 438
«Про включення у навчальні програми курсів
вивчення методології кримінологічної експертизи проектів нормативних правових актів» студенти вищих навчальних закладів юридичного
профілю з 1 вересня 2007 року почали вивчати в
межах дисципліни «Кримінологія» засади методології кримінологічної експертизи проектів нормативних правових актів.
Отже, законодавче, організаційне та інформаційне забезпечення кримінологічної експертизи
нормативно-правових актів у Білорусі має комплексний та науково-обґрунтований характер.
Нажаль в Україні ситуація з указаними
проблемами поки що далека від вирішення.
Ще у другій половині 90-х років минулого
століття під керівництвом А.П.Закалюка колективом науковців розробляються проекти Закону
«Про кримінологічну експертизу» та Положення
«Про порядок проведення кримінологічної експертизи», які на початку 1998 року подано до
Кабінету Міністрів України для внесення на розгляд Верховної Ради.
Проект Закону України «Про кримінологічну експертизу» був зареєстрований у Верховній
Раді за № 1106 від 28.05.2002 р., однак 20 січня
2004 року відкликаний Кабінетом Міністрів
України [1].
Дещо змінений проект Закону України
«Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів» знову вносився на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України у 2004 р. (реєстр. № 6020 від
29.07.2004 р.) і також згодом указаний проект
був відкликаний 8 лютого 2005 року [2].
Нова спроба законодавчого врегулювання
засад кримінологічної експертизи нормативноправових актів була здійснена у проекті Закону
України «Про кримінологічну експертизу проектів нормативно-правових актів» від 4.07.2005
року (р. № 7755) [2].
Як зазначається у Пояснювальній записці
до Проекту Закону України «Про кримінологічну
експертизу проектів нормативно-правових актів»
підготовлено на виконання абзацу четвертого
підпункту «д» пункту 4 Заходів щодо усунення
причин та умов, які сприяють злочинним проявам і
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корупції, затверджених Указом Президента України від 9 лютого 2004 року № 175, та у відповідності з пунктом 40 доручення Кабінету Міністрів
України від 17 лютого 2004 р. № 6279/3.
Проект розроблено з метою створення правових та організаційних основ впровадження в
Україні кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів для виявлення та запобігання нормативному закріпленню положень,
реалізація яких може посилювати дію причин та
умов, що сприяють вчиненню злочинів, або послаблювати соціальні заходи, спрямовані на усунення таких причин та умов.
Проаналізувавши проект, Головне науковоекспертне управління Апарату Верховної Ради
України дійшло висновку, що за результатами
розгляду у першому читанні законопроект може
бути прийнятий за основу з обов'язковим урахуванням висловлених зауважень. На думку фахівців ГНЕУ, експертиза нормативно-правового
акту має здійснюватися не лише і не в першу
чергу з погляду його відповідності кримінологічним науковим знанням.
Згідно зі ст.ст. 3, 8, 9 Конституції України,
зміст і спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії, в
Україні визнається і діє принцип верховенства
права, міжнародні договори в ієрархії нормативно-правових актів займають друге місце після
Конституції України.
З цих та інших положень Конституції
України слідує, що пріоритетними напрямами
експертизи нормативно-правових актів є їх відповідність: 1) Конституції України та чинним
міжнародним договорам, згода на обов’язковість
яких надана Верховною Радою України; 2) принципам демократії та верховенства права; 3) загальновизнаним фундаментальним правовим принципам, зокрема, принципам справедливості, гарантування загальновизнаних прав людини, суспільної корисності; 4) фінансово-економічним
можливостям держави тощо. Крім того, не менш
масштабними можуть бути негативні наслідки
прийняття законів та інших актів законодавства
без їх попередньої соціологічної, власне правової
і навіть техніко-редакційної експертизи.
З огляду на це, у висновку Головного науково-експертного управління зазначається, що на
законодавчому рівні необхідно було б спочатку
визначити загальні засади проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, види такої експертизи, її суб’єктів, загальні вимоги до її
проведення тощо. Саме ці положення мали б стати базовими для розробки і прийняття проектів
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законів “Про кримінологічну експертизу”, “Про
економічну експертизу” тощо.
Вочевидь загальні засади проведення експертизи проектів нормативно-правових актів повинні бути врегульовані Законом України «Про
нормативно-правові акти», оскільки на думку
А.П.Закалюка експертиза проектів законів та інших нормативних актів — це ланка або етап законодавчого і в цілому нормопроектного процесу і тому в основних статутно-функціональних
рисах має передбачатися на рівні загального законодавчого регулювання цих процесів.
Детальне дослідження даної проблеми,
проведене у свій час А.П.Закалюком доводить,
що на загальному рівні (Закон «Про нормативні
правові акти») мають бути законодавчо визначені загальні поняття експертизи нормативного
правового акта, її предмета, мети, завдань, правового статусу та можливих об'єктів. Щодо окремих видів такої експертизи, то даний закон має
обмежитися лише: а) їх примірним, невичерпним
переліком; б) визначенням загальної підстави
проведення експертизи, яка полягає у необхідності оцінити відповідність проекту нормативного
правового акта певним соціальним інтересам
(вимогам), у тому числі економічним, фінансовим, правовим, екологічним, кримінологічним
тощо; в) посиланням на те, що безпосереднє регулювання кожного виду експертизи здійснюється окремим законом [7].
Вбачається, що зауваження та пропозиції до
проекту Закону «Про кримінологічну експертизу
проектів нормативно-правових актів» фахівців Головного науково-експертного управління Апарату
Верховної Ради України є слушними, співзвучними з думкою вчених-кримінологів, їх реалізація
могла б допомогти зрушити з місця спроби законодавчо врегулювати питання кримінологічної експертизи нормативно-правових актів.
Проблема полягає в тому, що через певні
об’єктивні та суб’єктивні причини в Україні до
цього часу не прийнятий Закон України «Про нормативно-правові акти». І це при тому, що лише за
останні п’ять років у Верховній Раді були зареєстровані декілька проектів відповідного закону, жоден з яких не набув чинності. Наприклад:
- Проект Закону України «Про нормативноправові акти» (№ 2577 від 21.02.2007 р.) - проект
відкликано 23.11.2007 р.;
- Закон України «Про нормативно-правові
акти» від 18 листопада 2009 року № 1729-VI, відхилений парламентом 29 червня 2010 року за результатами його повторного розгляду із пропозиціями Президента України від 22 грудня 2009 року;
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- Проект Закону України «Про нормативноправові акти» (№ 7409-1 від 15.12.2010 р.) – відхилено і доручено врахувати в іншому проекті
20.05.2011 р.;
- Проект Закону України «Про нормативноправові акти» (№ 7409 від 01.12.2010 р.) - прийнято в першому читанні 20.05.2011р.
Отже запровадження кримінологічної експертизи проектів нормативно-правових актів як
це передбачене Концепцією державної політики
у сфері боротьби з організованою злочинністю,
схваленою Указом Президента України №
1000/2011, залежить головним чином від законодавчого врегулювання такого виду експертизи.
Для порівняння, в Україні останнім часом
активно впроваджується антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів. І на
відміну від кримінологічної експертизи здійснення антикорупційної експертизи опирається на
досить розвинену законодавчу базу, що постійно
вдосконалюється.
Так, відповідно до положень статті 15 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» від 7 квітня 2011 року з метою виявлення у проектах нормативно-правових актах
норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій
стосовно їх усунення Міністерство юстиції України проводить антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів. Міністерством
юстиції визначаються порядок і методологія
проведення антикорупційної експертизи проектів
нормативно-правових актів та порядок оприлюднення її результатів.
Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів затверджений Постановою Кабінету Міністрів України
від 16 вересня 2009 р. № 1057. Міністерством юстиції України також підготовлені Методичні рекомендації щодо проведення експертизи проектів
нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм, затверджені наказом Міністерства
юстиції України від 23 червня 2010 р. № 1380/5.
Як наслідок – під час проведення експертизи
нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм Міністерство юстиції виявляє корупціогенні фактори у кожному сьомому акті. За підрахунками Міністерства юстиції за 2011 рік на
правову експертизу надійшло 1575 проектів нормативно-правових актів. У 216 з них були виявлені
норми, які містили корупційні ризики [8].
Висновок. Отже, існуючі фундаментальні
науково-методичні напрацювання у сфері застосування кримінологічної експертизи також можуть

ефективно застосовуватися у нормотворчій діяльності при умові існування комплексного, багаторівневого та системного законодавства у цій сфері.
Виражаємо надію, що після прийняття
Концепції державної політики у сфері боротьби з
організованою злочинністю, схваленою Указом
Президента України № 1000/2011, питання щодо
запровадження кримінологічної експертизи таки
зрушиться з місця. Для цього є всі підстави.
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LEGISLATIVE GUARANTEEING PROBLEMS OF
BILLS CRIMINOLOGICAL EXAMINATION
Summary
In this article the problem issues of operable legislation, which regulates the fight against organized
crime, specifically the adoption of bills criminological examination, are observed. As results of conducted
research the scientifically-based ways of this issue solution are offered.
Кey words: Fight against Organized Crime, Legislative Guaranteeing, Criminological Examination, Bills.
В.Е. Скулыш
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ
Аннотация
Рассмотрены проблемные вопросы усовершенствования действующего законодательства, которое регламентирует борьбу с организованной преступностью, в частности, внедрения криминологической экспертизы проектов нормативно-правовых актов. В результате проведенного исследования
предложены научно обоснованные пути решения этого вопроса.
Ключевые слова: борьба с организованной преступностью, законодательное обеспечение, криминологическая экспертиза, проекты нормативно-правовых актов.
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Постановка проблеми. Права і свободи
громадян стоять на одному з перших місць серед
усіх цінностей визнаних людством. На різних
етапах свого розвитку соціум почергово вимагав
визнання пріоритетності своїх соціальних, економічних та екологічних прав. Чи не вперше, на
необхідність гармонійного поєднання розвитку
соціальної, економічної та екологічної сфер (а
власне і їх правового забезпечення) було ґрунтовно заявлено в підсумковому документі «АГЕНДА-ХХІ» саміту у Ріо-де-Жанейро (1992) [21].
Сформульована на саміті «Концепція сталого
розвитку» виступає вагомим базисом збалансованого розвитку суспільства.
У сучасний період інтеграції України у русло демократичних процесів та адаптації законодавства до законодавства Європейського Союзу,
в період загострення глобальних екологічних
проблем, істотного значення набуває правове
забезпечення конституційних прав, серед яких
особливе місце займають екологічні права людини. Актуальність даного питання, для наших
співвітчизників, в значній мірі визначається катастрофічним станом довкілля в Україні - факту
визнаного на рівні вищого законодавчого органу
держави - Верховної Ради України [6]. Інформаційно-аналітичні огляди стану довкілля, проведені Мінприроди України [14], свідчать про подальше зростання рівнів антропогенного навантаження на нього, які в кілька разів перевищують
показники розвинених країн світу.
Мета роботи. Оскільки екологічне право
визначає основне (фундаментальне) право на
безпечне для життя і здоров'я довкілля, то подальше дослідження даної правничої галузі виступає важливою віхою часу.

Виклад основного матеріалу. Завдяки
працям Ю.І. Андрейцева [11], А.П. Гетьмана
[10], Н.Р. Кобецької [15], С.М. Кравченко [7],
Ю.С. Шемшученко [9] та ін. екологічне право
сформувалося як навчальна дисципліна для студентів-юристів вищих навчальних закладів України. Значно більше проблем виявилося в екологічного права як навчальної галузі та галузі судової юрисдикції із захисту екологічних прав громадян. І в цьому, звичайно, є ціла низка як
об’єктивних, так і суб’єктивних причин.
Слід зауважити, що в українському законодавстві не міститься визначення поняття захисту
екологічних прав громадян. Зазначається лише,
що порушені права громадян у галузі охорони
навколишнього природного середовища можуть
бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України (ст. 11 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Тобто Закон визначає порядок та засоби захисту порушених прав. Отже, захист екологічних прав громадян
доцільно розглядати як сукупність юридичних заходів, що спрямовані на припинення порушення таких прав, усунення перепон у їх реалізації, відновлення порушених прав [10].
При цьому, на думку Ю.С. Шемшученко
[9] доцільно розмежовувати такі поняття, як: засоби, способи та форми захисту порушених
екологічних прав. Серед засобів за допомогою
яких особа може вимагати здійснення захисту
своїх екологічних прав, автор виділяє: подання
позову, скарги, заяви. В якості прикладів способів захисту екологічних прав громадян наводяться визнання порушеного права судом, розгляд
екологічних спорів органами місцевого самоврядування, опротестування прокуратурою акта
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органу державної влади, що порушує екологічні
права тощо. Громадяни та інші особи вправі звертатися за захистом своїх екологічних прав до правоохоронних органів, органів адміністративної чи
судової юрисдикції, які зобов'язані в межах своїх
повноважень розглянути такі звернення та застосувати відповідні способи захисту порушених прав.
Конституційний принцип розподілу державної влади на три відносно незалежні гілки (законодавчу, виконавчу та судову) передбачив можливість звернення громадян до кожної з них
для захисту своїх екологічних прав та інтересів.
Досить детально механізм захисту екологічних прав громадян різними гілками влади наведено в академічних курсах екологічного права
Ю.І. Андрейцева, А.П. Гетьмана, Ю.С. Шемшученко [9-11]. Так, законодавча влада забезпечує
нормотворчу форму захисту екологічних прав
шляхом розробки ефективних механізмів їх реалізації. Згідно до ст. 92 Конституції України [1]
Верховна Рада України шляхом прийняття законів повинна визначати права і свободи людини і
громадянина (у тому числі екологічні), гаранта
цих прав; екологічну безпеку; організацію і діяльність органів виконавчої влади та засоби парламентского контролю за апаратом управління в
цій сфері. З врахуванням вимог ст. 8 Конституції
України її норми є нормами прямої дії, і тому
звернення громадян до суду для захисту прав,
передбачених ст. 50 Конституції України,
гарантується. Крім цього, Конституція України
[1] гарантує кожному судовий захист будь-яких
його прав і свобод (ст. 55), в тому числі
екологічних, а також право звернення за захистом
своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради
України. Така посада запроваджена відповідно до
ст. 101 Конституції України з метою здійснення
парламентського контролю за додержанням
конституційних (в тому числі екологічних) прав і
свобод людини і громадянина. Проте слід зазначити , що в щорічних доповіддях Омбудсмена
«Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні» [25] як правило, відсутній розділ
про дотримання екологічних прав [19].
Екологічне право громадян та безпека довкілля забезпечуються спеціалізованим екологічним законодавством (ресурсним законодавством) [12]: Земельним (2001), Лісовим (2006), Водним (1995) Кодексами, Кодексом України про
надра (1994), низкою ресурсних Законів України:
«Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про природно-заповідний фонд
України»(1992), «Про екологічну експертизу»
(1995), «Про рослинний світ» (1999), «Про тва102

ринний світ» (2001), «Про охорону земель»
(2003), «Про екомережу» (2004), «Про доступ до
публічної інформації» (2011) та ін.
Декілька слів стосовно формування та впорядкування національної законодавчої бази в галузі охорони довкілля. Зокрема, про участь юристів Чернівців у впорядкуванні нормативноправої бази в період 1996-2004 рр. Мова йде,
перш за все, про видання 11-и томного зібрання
«Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища» [12]
упорядниками якого в різні роки були: М. Шупеня, О. Черновський, І. Сушинський, П. Цицима,
Т. Іванова, Т. Ніколаєвич, М. Дметрюк, Л. Пилипів. Сюди слід віднести також вихід в світ спеціалізованих природоохоронних видань: В. Синьогуб, В. Солодкий, С. Василенюк «Збірник законодавчих актів та нормативних документів
України в галузі охорони, захисту, використання
та відтворення лісів» [13, 2006]; Ю. Масікевич,
Я. Мовчан, П. Цицима «Правове регулювання
заповідної справи в Україні (спеціальне зібрання
законодавчих документів)» [18, 2007]; О. Черновський, М. Папієв, В.Ватаманюк, П. Цицима
«Правові аспекти охорони довкілля» (судова
практика, кодекси та закони України) [26 , 2010].
Захист екологічних прав людини може може бути реалізований в адміністративному порядку, що базується на конституційному положенні про можливість звернення до органів
державної виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування із заявою (клопотанням) про
усунення шкідливих дій (бездіяльності), що порушують будь-які, в тому числі екологічні права.
3 точки зору положень екологічного законодавства (ст. 68 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища») [12]
такими діями (бездіяльністю) можуть виступати:
порушення прав громадян на екологічно безпечне
навколишнє природне середовище; порушення
норм екологічної безпеки; порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної
експертизи, в тому числі подання завідомо неправдивого експертного висновку; невиконання
вимог державної екологічної експертизи; фінансування, будівництво і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції,
введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів; допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин
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та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; невжиття заходів щодо попередження та ліквідації екологічних наслідків
аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні
хімічних засобів захисту рослин, мінеральних
добрив, токсичних, радіоактивних речовин та
відходів; відмова від надання своєчасної, повної
та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела
забруднення, приховування або фальсифікація
відомостей про стан екологічної обстановки чи
захворюваності населения та інше.
Закон України «Про звернення громадян»
від 2 жовтня 1996 р визначив загальний адміністративний порядок оскарження колегіальних та
індивідуальних дій (рішень) державних органів,
органів місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб,
у результаті яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадян (групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його
прав і законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина які-небудь обов'язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності. У
випадках, коли встановлено факт порушення законодавства про охорону навколишнього природного
середовища, органи держави можуть винести
рішення про заборону діяльності окремих підприємств, установ чи об'єктів [3].
До форм правового захисту прав громадянина належить, зокрема, судовий захист, що є
найефективнішим механізмом у цій сфері. Проведення і реалізація судово-правової реформи в
Україні забезпечує пріоритет прав у всіх сферах
життя суспільства. Право на судовий захист є
конституційним і не вимагає додаткового закріплення в інших нормативно-правових актах. Стаття 55 Конституції України [1] містить норму, що
встановлює право кожного звертатися до суду, якщо: його права і свободи порушені чи порушуються; створені чи створюються перешкоди для
реалізації прав або свобод; мають місце інші обмеження прав і свобод. Зазначені положення трансформуються і на екологічні права, що порушені.
Законодавство України прямо не передбачає судову заборону екологічно небезпечної діяльності. Однак частина друга ст. 10 Закону «Про
охорону навколишнього природного середовища» [12] встановлює, що діяльність, яка перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне

навколишнє природне середовище та інших екологічних прав, підлягає припиненню в порядку,
встановленому цим Законом та іншим законодавством України.
Крім того, основне (фундаментальне) екологічне право, згідно з положеннями цивільного
законодавства, належить до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування
фізичної особи, і на законодавчому рівні
закріплено в ст. 293 Цивільного кодексу України
як право на безпечне для життя і здоров'я
довкілля [9]. В екологічному законодавстві способи захисту екологічних прав не містяться в
узагальненому вигляді. У зв'язку з чим особливу
роль у забезпеченні захисту екологічних прав
відіграють саме норми цивільного права,
оскільки способи захисту екологічних прав випливають із загальних способів захисту цивільних
прав, передбачених ст. 16 Цивільного кодексу
[9], а саме: визнання права, визнання правочину
недійсним, припинення дії, яка порушує право,
відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі,
зміна правовідносин, припинення правовідносин,
відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, відшкодування моральної (немайнової) шкоди, визнання незаконними
рішення, дій чи бездіяльності органу державної
влади або органу місцевого самоврядування.
Відповідна роль у механізмі захисту екологічних прав громадян належить Конституційному
Суду України, який вирішує питания про відповідність законів та інших правових актів про екологічні права Конституції України і дає їх тлумачення (ст. 147 Конституції) [1].
Як достатньо дієву форму захисту природних екологічних прав слід розглядати громадський захист, що визначаються цілою низкою нормативно-правових актів (Закон України «Про
охорону навколишнього природного середовища» [12], Закон України «Про звернення громадян» [3], Закон України «Про доступ до публічної інформації» [2] та ін.). До громадського порядку захисту екологічних прав слід віднести:
референдум; громадські (публічні) слухання;
загальні збори громадян за місцем проживання;
залучення експертів від громадськості в робочі
групи з екологічних питань, утворених органами
влади, участь у проведенні державної екологічної експертизи, а також проведення експертизи
громадської; збори, мітинги, походи, демонстрації; робота з депутатами.
У випадках, коли використані всі національні засоби правового захисту, кожен має право
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звертатися за захистом своїх порушених прав і свобод до відповідних органів міжнародних судових
установ чи до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна
(ст. 55 Конституції України) [1].
Важливим механізмом становлення екологічного права, як галузі права, є науковий аналіз
існуючої нормативно-правової бази. Оскільки
законодавча база для екологічного права носить
ресурсний характер, то при аналізі сучасного
стану охорони довкілля слід застосувати саме
ресурсний підхід. В якості досить вдалого, на
наш погляд, аналізу правової охорони атмосферного повітря (як природного ресурсу) можна навести дослідження, висвітлені в праці «Правова
охорона атмосферного повітря: практичні аспекти» [20, 2011]. Результати отримані авторами
свідчать, що вимоги законодавчих актів щодо
охорони атмосферного повітря є достатньо застарілими і не змінюються, більшість законодавчих актів мають бланкетний, відсильний до підзаконних нормативно-правових актів характер,
чинне законодавство регулює тільки питання
охорони атмосферного повітря, у той час як питання його використання залишаються законодавчо неврегульованими, перелік забруднюючих
речовин є застарілим і не відповідає європейським нормам (зокрема, до таких речовин в Україні
не віднесені діоксини, фурани та низка інших
небезпечних забруднювачів повітря). Автори
вказують і на існування законної можливості для
підприємств для понаднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та
для забруднення значних територій довкола підприємств, створення ризиків для здоров’я населення. Наявною є також відсутність відповідальності власників забруднюючих підприємств за
проживання населення в межах санітарно-захисних зон таких підприємств.
Для Карпатського регіону особливої актуальності носить питання реалізації права громадян на користування лісовим ресурсом в плані
загального та спеціального користування. На
сьогоднішній день реформа власності на ліси в
Україні зайшла в тупик. Так, внаслідок «реформування» статус аграрних лісів, які займають 17
% від загальної площі земель лісового фонду
України, залишився незмінним, а отже дані ліси
залишаються державними. Згідно Закону України «Про розмежування земель державної і комунальної власності» [5] землі лісового фонду поза
межами населених пунктів не можуть передаватися в комунальну власність, а отже значна частина земель колишніх колгоспних лісів автома104

тично перейшла у власність держави. При цьому
цьому при розпаюванні колгоспних земель, розподіл стосувався тільки земель сільськогосподарського призначення. Таким чином селяни гірських районів Карпатського регіону, де переважають землі лісового фонду, виявилися не в рівних умовах із селянами рівнинних територій. В
результаті цього сукупна частка комунальних
приватних лісів склала не більше 2-3 % від загальної площі лісів України. Незважаючи на закріплення в законодавстві України рівноправності
різних форм власності на земельні ресурси (державної, комунальної та приватної), держава монополізувала майже всі ліси. Якщо тотальна передача сільськогосподарських земель у приватну
власність після проголошення незалежності
України, набула широкого розмаху, то очікування селянами передачі аграрних лісів правонаступникам так і не відбулося. Отже, можна погодитися з твердженням про те, що реституція, тобто
повернення земель колишнім власникам, в Україні через відсутність нормативно-правової бази
не знайшла свого належного розвитку, як то є в
більшості постсоціалістичних країн. Основними
перешкодами на шляху набуття членами територіальних громад права ввласності на землі лісового фонду на сьогоднішній день є: недосконалість механізму оформлення права на землю, бажання постійних лісокористувачів (підрозділів
Державної лісової агенції) сформувати думку
про те, що власник знищить ліс і не зможе бути
господарем на власній землі. Все це пов’язано з
тим, що криза в аграрному та лісовому секторах
економіки набула системного характеру, а держава так і не змогла поки що визначитися із
стратегією розвитку різних форм власності на
ліс. Такий підхід, чк бачимо не забезпечує вимог
сталого розвитку і не може мати жодної перспективи. Безумовно ліс як природний ресурс, подібно до води, грунту тощо, не може бути знищений
одноосібно його власником. Власник, як то засвідчує європейський досвід постсоціалістичних
країн [16, 17], має право користування ресурсами
лісу але не може призводити до його погіршення
чи знищення. Ігнорування природозберігаючого
принципу в лісокористуванні в даних країнах
неодмінно супроводжується штрафними санкціями, і як наслідок банкрутство і втрата права
власності на ресурс. Для цього існують різні форми регулювання використання лісового ресурсу
та контролю за даним процесом. Щорічне використання лісового ресурсу в межах приросту деревини зберігає лісову екосистему і робить процес лісокористування збалансованим. Викорис-
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тання напрацьованого досвіду є вкрай необхідним для України.
Можна навести чимало прикладів, так
званих юридичних колізій, коли прийняті нормативно-правові акти суперечать раніше прийнятим законодавчим документам. Наприклад, положення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року
[4] прямо суперечать положенням Конвенції про
оцінку впливу на навколишнє середовище у
транскордонному контексті (ст. ст. 2, 4, 6), ратифікованої Україною у 1999 р. та Конвенції про
доступ до інформації, участь громадськості в
процес і прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (ст. ст.6,
7), ратифікованої Україною у 1998 р., Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. ст. 9, 26). Зокрема, неврегульованим залишається питання оцінки впливу
на навколишнє природне середовище та участі
громадськості в процесі прийняття рішень [20].
Серед громадських правозахисних екологічних організацій найбільших успіхів в справі
захисту екологічних прав людини добилися
«Екоправо-Київ», «Екоправо-Харків», «Екоправо-Львів» (з 2005 року ЕПЛ – «Екологія-ПавоЛюдина», Львів), Харківська правозахисна група
тощо. З 1995 року «Екологія-Право-Людина» є
українським офісом Всесвітнього альянсу екологічного права (E-LAW). Понад 300 юристів та
науковців з 60 країн складають мережу E-LAW.
ЕПЛ була визнана цінним партнером Європейської Економічної комісії Організації Об’єднаних
Націй. ЕПЛ є штаб-квартирою Асоціації юристів
екологічного права Центральної, Східної Європи
та нових незалежних держав, відому як Асоціація
GUTA. Завданням асоціації є формування спільних
підходів оцінки розвитку екологічної складової
розвитку демократії, що включає участь громадськості у процесі прийняття екологічно значущих
рішень, визначення умов ефективного доступу до
інформації, доступ до правосуддя, впровадження
міжнародної стратегій тощо [19, 23].
У 2003 році ЕПЛ розпочала боротьбу за захист біорізноманіття дельти р. Дунаю. Саме в
цей час почали реалізовуватися плани уряду
України щодо будівництва судноплавного каналу через територію заповідника. Впродовж цього
часу ЕПЛ приділяла особливу увагу цій справі, і
професійні дії членів організації мали позитивні
результати в межах захисту біорізноманіття дельти Дунаю. За зверненням ЕПЛ у 2005 р. Комітет із дотримання Оргуської конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості у про-

цесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з
питань, що стосуються довкілля" прийняв рішення про недотримання Україною ст.ст. 3, 4 та
6 Конвенції у процесі реалізації проекту будівництва каналу "Дунай-Чорне море". Наслідком
цього рішення стало прийняття понад 30 країнами, які є сторонами Оргуської Конвенції, рішення щодо політичних санкцій проти України у
зв’язку із порушенням основних положень Конвенції в ході будівництва каналу "Дунай-Чорне
море". У квітні 2006 р. роль організації в захисті
цього важливого заповідного об’єкту була визнана під час вручення екологічної премії Голдмана (найбільшпристижна премія в світі в галузі
охорони довкілля) від Європи керівнику юридичного відділу ЕПЛ Ользі Мелень. Ця подія вперше торкнулася України й додала міжнародного
розголосу проблемі захисту дельти р. Дунай [22].
І, ще приклад захисту прав заповідного
об’єкта. Газопровід Ялта-Форос-Севастополь
згідно проекту має проходити через територію
Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника, який знаходиться в південній частині
Кримського півострова. Будівництво газопроводу розпочалося без погодження та затвердження
проектної документації, без позитивного висновку державної екологічної експертизи та з порушенням природо-охоронного та лісового законодавства. В результаті оскарження ЕПЛ цих дій
будівництво було призупинено, а проект будівництва передано на екологічну експертизу. Критична позиція ЕПЛ щодо даного проекту лягла в
основу негативного висновку державної екологічної експертизи Мінприроди України. Будівництво припинено [19, 22].
ЕПЛ започаткувало нову категорією справ
– стратегічні позови проти участі громадськості.
Це справи, у яких, екологічні активісти піддаються судовому переслідуванню з боку бізнесових компаній за свою активну участь в попередженні реалізації шкідливої діяльності, за розповсюдження правдивої інформації про незаконну
або шкідливу діяльність, що підриває репутацію
юридичних чи фізичних осіб [19, 22]. В останні
роки окремі представники бізнесу намагаються
вплинути на припинення діяльності НУО шляхом зловживання правом захисту честі, гідності
й ділової репутації. Саме така ситуація склалася
в процесі захисту права на безпечне для життя і
здоров’я довкілля та права на участь у процесі
прийняття еколого важливих рішень мешканців
екологічною громадською організацією “Екологія і світ" в смт. Клевань, що на Рівненщині. Керівництво нафтобази подало позов до суду про

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 604. Правознавство.

105

Черновський О.К., Гольонко Р.А., Черкашина М.К., Масікевич Ю.Г.

спростування неправдивої, на їхню думку, інформації поширеної екологічним активістом та
відшкодування шкоди, заподіяної честі, гідності і
діловій репутації у розмірі 15 000 грн. Позивач
просив через суд визнати такою, що не відповідає дійсності статтю екологічного активіста "Г.",
хоч стаття носила загальний оціночний характер
та відображала глибоку занепокоєність екологічного ентузіаста складною екологічною ситуацією, яка склалася на території його селища. Незважаючи на негативний результат у суді першої
інстанції, апеляційний суд визнав наші доводи і
направив справу на новий розгляд до районного
суду, де справа нарешті була успішно вирішена
на користь екологічного активіста [22].
Ще приклад захисту прав екологічного активіста "М." Державне підприємство національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" подала позовну заяву до районного суду м.
Миколаєва про захист честі, гідності та ділової
репутації, де вимагала спростування недостовірної, на думку її представників, інформації поширеної екологічним активістом М. в опублікованій
ним статті з проблем функціонування ядерної
енергетики в Україні та ПУАЕС зокрема. Позивач вимагав відшкодування моральної шкоди в
сумі 100000 гривень. ЕПЛ здійснювала правовий
супровід судового процесу, представляючи інтереси відповідача в суді першої інстанції та в апеляційному суді. Проблеми, які піднімалися екологічним активістом в його статті носять особливий суспільний інтерес у зв’язку з тією шкодою,
яка вже була завдана довкіллю й здоров’ю людей
ядерною енергетикою в недалекому минулому.
Чи не вперше велике державне підприємство в
Україні обрало своєю метою примусити мовчати
екологічного активіста. Саме тому обмеження
права громадян на вільне вираження своїх поглядів
і переконань є недопустимим з метою захисту ділової репутації юридичної особи. Хоча судами моральна шкода була зменшена в 40 разів, таке рішення не відповідає, на нашу думку, нормам національного законодавства, та суперечить практиці
Європейського суду з прав людини. Цим рішенням
суд приніс в жертву комерційним інтересам права
людини. Справа знаходиться у Верховному суді
України. В можливій перспективі – Європейський
суд з прав людини [19, 22].
Можна навести ще декілька прикладів успішних судових справ різного характеру за участю представників громадських природоохоронних організацій [8, 23, 24].
Громадські організації ("Київський еколого-культурний центр" та "Екоправо-Київ")
106

звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про скасування наказу
МОНУ. 13 січня 2011 року, постановою N 2а18357/10/2670 суд постановив: позов задовольнити повністю, визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства освіти і науки України
"Про реорганізацію Природного заповідника
"Розточчя" при Національному лісотехнічному
університеті України" від 1 листопада 2010 року
N 1032 [8].
Кілька успішних судових справ протягом
року продемонстрував Київський екологокультурний центр (КЕКЦ) спільно з організацією
«Екоправо-Київ». У листопаді 2008 р. Святошинський райсуд м. Києва поставив крапку в
процесі керівництва Держкомлісгоспу проти лідера КЕКЦ В. Борейка, який послідовно викривав
державну систему з організації валютного полювання на «червонокнижних» зубрів, що процвітала
в Держкомлісгоспі та Мінприроди. Одним із головних організаторів незаконних полювань на зубрів
був начальник управління мисливського господарства Держкомлісгоспу М. Шадура. Суд прийшов
до висновку, що факти, оприлюднені В. Борейком
у ЗМІ відповідають дійсності та відмовився стягнути з нього компенсацію моральної шкоди в сумі
10 тисяч доларів США [24].
Висновки. За роки незалежності в Україні
створена фундаментальна законодавча база в галузі захисту довкілля та екологічних прав людини зокрема. Незважаючи на наявність нормативно-правового підґрунтя, питання захисту екологічних прав громадян в судах ще не набули належного поширення, а носять, в основному, епізодичний характер. Саме тому досить актуальним є створення спеціалізованого екологічного
суду з розгляду справ щодо порушення природоохоронного законодавства та екологічних прав
громадян. Чимала роль в захисті екологічних
прав людини в Україні належить громадським
правозахисним організаціям. Відсутність тривалий час в Україні ефективної системної державної екополітики, а також ще досить низька правосвідомість громадян, рівень психологічного
усвідомлення необхідності дотримання екологічного законодавства, ціннісного відношення до
природи можуть бути основними причинами поглиблення екологічної кризи, що призводить до
виснаження природних ресурсів, руйнування та
надмірного забруднення середовища існування, і
як наслідкок масштабного порушення конституційного права людини на безпечне для життя і
здоров’я довкілля. Питання захисту екологічних
прав людини, збереження та відтворення приро-
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дних ресурсів на принципах сталого (екологічно
збалансованого) природокористування, слід розглядати як один із пріоритетів та важливу передумову європейської інтеграції України.
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Summary
The article deals with the implementation and protection of environmental rights. The current state of
the national legislative framework for environmental protection. The conclusion about the priority the
protection of environmental human rights, preservation and restoration of natural resources in Ukraine.
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Защита экологических прав граждан
Аннотация
Статья посвящена проблеме реализации и защиты экологических прав граждан. Проанализировано современное состояние национальной законодательной базы в отрасли охороны окружающей
среды. Сделан взвод о приоритетности вопросов защиты экологических прав человека, сохранения и
воспроизводства природных ресурсов в Украине.
Ключевые слова: экологические права граждан, ресурсное законодательство, формы правовой
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Національна академія внутрішніх справ, Київ
КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧА:
ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Розглядаються актуальні питання психологічного забезпечення діяльності державного обвинувача, викладені напрямки наукових досліджень психологічного змісту успішної професійної діяльності працівників
прокуратури.
Ключові слова: державний обвинувач, професіограма, пізнавальна діяльність, комунікативна діяльність,
організаційна діяльність, психологічне забезпечення.

Постановка проблеми. У кримінальнопроцесуальному законодавстві України закріплена визначальна роль прокурора в кримінальному переслідуванні, що вимагає суттєвого зростання якості підтримки державного обвинувачення та укріплення корпусу державних обвинувачів. Одним з головних принципів національної
судової системи є змагальність сторін процесу, а
тягар доказування вини підсудного покладено
виключно на сторону обвинувачення. У результаті діяльність прокурора в процесі судового
розгляду справи є надзвичайно складною з психологічної точки зору, оскільки вона характеризується високою емоційною напруженістю та
інтенсивною розумовою активністю.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Діяльність прокурора щодо підтримки державного обвинувачення та психологічні особливості
такої діяльності досліджувалась низкою вітчизняних дослідників: Л. Казміренко, В. Коновалова, М. Костицький, М. Коченов, В. Кощинець, Й.
Кудрявцев, В. Марчак, В. Нагаєв, В. Нор, Т. Сахнова, О. Сітковська, М. Строгович, В. Шепітько та
інших. Утім, у сучасній юридичній літературі недостатньо вивчені психологічні особливості успішної діяльності державного обвинувача, що й обґрунтовує актуальність нашого дослідження.
Тому мета нашої статті полягає у вивченні
психологічних особливостей особистості державного обвинувача як головний фактор підвищення успішності його діяльності.
Виклад основного матеріалу. Професійна
діяльність працівників прокуратури є складною і
багатогранною, їх основні завдання, напрями
діяльності та службові обов’язки визначаються
функціями органів прокуратури, що задекларовані в Конституції України (ст.. 121) та в Законі
України «Про прокуратуру». Прокурор, підтримуючи перед судом державне обвинувачення,
представляє докази, бере участь в їхньому дослідженні (ст.. 264 КПК України), формує модель
подій та подає свої умовиводи суду щодо засто-

сування кримінального закону та міри покарання
відносно підсудного, сприяє встановленню об’єктивної істини по кримінальній справі.
Професійну діяльність державний обвинувач здійснює, як правило, в складних, конфліктних умовах, при значному фізичному та психічному навантаженні. Повсякденне виконання
службових завдань переважно пов’язане з людським фактором, тобто з потребами, прагненнями,
бажаннями, відчуттями та індивідуальними особливостями громадян. Щоб ефективно виконувати
службові обов’язки, професійно успішний прокурор повинен бути емоційно стійким, працездатним,
мати розвинені вольові якості.
Одне з перших системних досліджень діяльності прокурора у сучасній юридичній психології
належить В.Л. Васильєву. Науковцем розроблена
професіограма державного обвинувача, яка складалася з таких системних блоків: комунікативна
сторона діяльності; конструктивна (реконструктивна) сторона діяльності; організаційна сторона діяльності; соціальна сторона діяльності.
В.Л. Васильєв вважає, що найголовнішою
стороною діяльності державного обвинувача є
комунікативна сторона, яка характеризується
ораторськими здібностями, вмінням полемізувати, високою культурою мови. Конструктивною
стороною професійної майстерності державного
обвинувача є вміння не тільки відтворювати події злочину на підставі матеріалів справи, але й
передбачати судову перспективу кримінальної
справи. Організаційна діяльність державного обвинувача концентрується переважно на вмінні
мобілізувати себе в процесі підготовки до судового процесу, забезпечити психологічну та технічну готовність до розгляду багатоепізодних і
багатотомних справ. Характер соціальної сторони діяльності державного обвинувача доповнюється публічністю його ролі, наочним уособленням у собі важливої державної функції кримінального переслідування.
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Якісне продовження професіографічних
досліджень прокурорської діяльності представлено в працях М.В. Кроза та В.В. Романова. На
підставі комплексного вивчення діяльності органів прокуратури науковці розробили факторну
модель професіограми працівників цього відомства. Учені дійшли висновку, що професійна діяльність прокурорів, слідчих і суддів має подібну
у психологічному плані структуру та зміст, висуває аналогічні вимоги до психічних властивостей
та якостей професійно успішних виконавців. Це
дозволило науковцям збудувати узагальнену
групову професіограму: пізнавально-прогностична (когнітивна) підструктура діяльності; комунікативна підструктура правоохоронної діяльності;
організаційно-управлінська підструктура діяльності; виховна підструктура правоохоронної діяльності [8].
Порівняння професіограм В.Л. Васильєва
та Кроза-Романова, свідчить що модель Васильєва більш сконцентрована на специфіці прокурор-

ської діяльності та поза увагою залишає особистісні якості державних обвинувачів, а модель Кроза-Романова фактично ігнорує відмітні риси діяльності суб’єктів кримінального переслідування, але
містить змістовний, вичерпний перелік необхідних
для успішної професійної діяльності якостей працівника правоохоронних органів. Практична цінність моделі Кроза-Романова полягає в тому, що
вона пропонує апробовані психологічні методики
та є готовим інструментом оцінки відповідності
суб’єкта вимогам професії.
Наведені вище психологічні характеристики
діяльності прокурора у процесі розгляду справи у
суді та підтримання норм державного обвинувачення дозволяють автору розробити професіограму
працівників прокуратури. Наведемо у таблиці 1
ключові особливості професійної діяльності прокурора з підтримки державного обвинувачення у
суді, виділяючи особливості діяльності та відповідні їм професійно-психологічні фактори.

Таблиця 1
Професіограма діяльності прокурора з підтримання державного обвинувачення
№

1

2
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Особливості діяльності працівника прокуратури щодо підтримання державного
обвинувачення
Правова регламентація (нормативність) професійної поведінки

Владний характер професійних повноважень

Основні фактори професійної діяльності
та якості особистості, що відповідають їм
Фактор соціалізації особистості
Позитивні якості:
- високий рівень правосвідомості та соціальної
відповідальності;
- чесність, громадянська мужність, моральність;
- принциповість, непримиренність у боротьбі з
порушенням законності;
- обов’язковість, доброзичливість, старанність,
дисциплінованість;
- домінування соціально значимих мотивів у сфері професійної діяльності.
Негативні якості:
- негативне моральне обличчя, нечесність, зловживання алкоголем;
- безвідповідальне ставлення до виконання службових обов’язків, недисциплінованість.
Фактор соціалізації особистості
Позитивні якості:
- розвинутий інтелект; гнучке, творче мислення;
здатність до всебічного, глибокого аналізу та
прогнозування; вміння виділяти головне;
- наполегливість, принциповість у відстоюванні
прийнятих рішень;
- здатність узяти на себе та нести відповідальність за прийняті особисті рішення;
- емоційна рівновага, адекватна оцінка, повага до
особистості.
Негативні якості:
- посередні інтелектуальні здібності;
- недостатньо розвинуті вольові якості;
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№

Особливості діяльності працівника прокуратури щодо підтримання державного
обвинувачення

3

Екстремальний характер правоохоронної
діяльності

4

Нестандартний та творчий характер професійної діяльності

5

Процесуальна самостійність і персональна відповідальність

Основні фактори професійної діяльності
та якості особистості, що відповідають їм
- емоційна нестійкість, завищена самооцінка,
владолюбство, зверхнє ставлення до людей.
Фактор нервово-психічної стійкості
Позитивні якості:
- стійкість до перевантажень, висока працездатність;
- нервово-психічна стійкість до стресу;
- високий рівень самоконтролю над своїми емоціями, настроєм, статичний тип реагування у
критичних або конфліктних ситуаціях,;
- розвинуті адаптивні якості нервової системи
(сила, рівновага, рухливість, активність, чуттєвість, динамічність, лабільність, пластичність
нервових процесів).
Негативні якості:
- низький поріг стійкості до стресу, підвищене
емоційне напруження;
- надмірна агресивність, імпульсивність учинків;
- невротичні симптоми, швидке виснаження нервових процесів, психопатичні якості характеру.
Фактор пізнавальної активності,
продуктивності мислення
Позитивні риси:
- розвинутий інтелект, широта світогляду та ерудиції;
- творче мислення, розумова працездатність, кмітливість;
- аналітичний склад розуму, прогностичні здібності;
- активність і рухливість пізнавальних процесів
(сприйняття, уява, увага, мислення, пам'ять);
- розвинута інтуїція, здатність до абстрагування,
рефлексії.
Негативні якості:
- низька розумова працездатність, знижена пізнавальна активність;
- низькі інтелект та ерудиція, нерозвинута уява;
- слабка пам'ять.
Фактор соціальної зрілості
Позитивні якості:
- нервово-психічна й емоційно-вольова стійкість;
- розвинений інтелект, творче мислення, прогностичні здібності:
- сміливість, рішучість, здатність брати на себе
відповідальність, упевненість у собі, наполегливість при високому рівні самокритичності, адекватна самооцінка;
- стійка мотивація на досягнення успіху.
Негативні якості:
- нервово-психічна, емоційна нестійкість;
- слабкий інтелект, низька ерудиція, занижена
пізнавальна активність;
- підвищена тривожність, недовірливість, недостатньо розвинені вольові якості;
- відсутність мотивації на досягнення успіхів у
роботі.
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Проведений психографічний аналіз діяльності працівників прокуратури дозволив нам
сформулювати 5 таких основних факторів професійної придатності, що містять комплекси
професійно-значимих психологічних якостей: соціальна (професійна) адаптація напряму пов’язана
з високим рівнем соціалізації особистості, нормативністю поведінки працівника прокуратури; нервово-психічна (емоційна) стійкість особистості;
пізнавальна (когнітивна) активність і продуктивність мислення; комунікативна компетентність
працівника прокуратури; організаторські здібності.
Важливо підкреслити, що діяльність державного обвинувача відбувається в умовах негативного ставлення до нього зі сторони інших
учасників судового процесу. Діяльність прокурора оцінюється ними особливо прискіпливо і
часто піддається публічному та моральному осуду. Під час дослідження доказів і проведення допитів у судовому засіданні прокурору повинен
бути об’єктивним і мати почуття міри, внутрішнього такту. Особливо важливо державним обвинувачам дотримуватись етичних правил, виробити певні етичні критерії та межі допустимого.
У ході вивчення структури професійної діяльності учасників судового процесу автор пропонує таку психологічну модель професійної діяльності державного обвинувача, яка містить 5
основних компонентів (раціональна, поведінкова, мотиваційна, емоційна, інтеграційна) та базується на ключових стадіях судового процесу. Незважаючи на те, що інтереси беручих участь у суді
юристів різні, втім їх діяльність підпорядковується
загальній психологічній логіці розгортання судового процесу та базується на необхідності забезпечення законності. Отже, запропонована психологічна модель може бути використана не тільки для
оцінки якостей прокурора, а й інших суб’єктів доказування та судового процесу.
Проблема підвищення успішності державного обвинувача потребує виділення достатнього
мінімуму професійно важливих характеристик,
що визначають якість діяльності прокурора на
різних стадіях судового процесу.
Висновки. Проведене дослідження дозволяє нам стверджувати, що для успішних державних обвинувачів характерний високий рівень
емоційної та нервово-психічної стійкості, який
забезпечує успішність їх діяльності в екстремальних умовах. Прокурора з високим рівнем успішності у професійній діяльності характеризує
належний рівень інтелекту. Комунікативний
блок моделі базується на контактності державно-
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го обвинувача з різними учасниками судового
процесу. Успішні прокурори відрізняються рисами домінантності у спілкуванні, прагненням до
самовираження та збереження своєї індивідуальності в міжособистісних взаєминах. Блок активності успішних прокурорів проявляється у сміливості та наполегливості. Державним обвинувачам також властиві риси стриманості, високий
самоконтроль і нормативність поведінки, врівноваженість і відкритість.
Основою успішної діяльності прокурора в
процесі розгляду кримінальних справ у суді є
гармонійне й оптимальне поєднання протилежних психологічних якостей, що дозволяє гнучко
й адекватно розбудовувати свою діяльність і досягати на цій підставі професійної успішності.
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Критерии успешности деятельности государственного обвинителя: психологический аспект
Аннотация
Рассматриваются актуальные вопросы психологического обеспечения деятельности государственного обвинителя, изложены направления научных исследований психологического содержания
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Національна академія внутрішніх справ, Київ
СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ФІЗІОЛОГІЧНОГО АФЕКТУ:
ЮРИДИЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТЫ
Досліджується визначення поняття сильного душевного хвилювання як юридичної категорії та фізіологічного афекту – як психологічної. Наголошується, що саме від першочергово зібраних даних та їх правильної
інтерпретації буде залежати подальший висновок експерта-психолога і його обґрунтованість та значимість для
конкретної справи відповідно.
Ключові слова: стан сильного душевного хвилювання, фізіологічний афект, судово-психологічна експертиза.

Постановка проблеми. Скоєння насильницького злочину в стані фізіологічного афекту –
приклад того, наскільки важливими можуть бути
спеціальні психологічні знання для юридичної
теорії та практики: у значній кількості випадків
саме від якості та глибини психологічного аналізу суб’єкта і суб’єктивної сторони складу злочину залежить кримінально-правова оцінка вчиненого чи скоєного особою діяння.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогодні в Україні є багато науковців (А. Байлов,
О. Авраменко, Л. Шеховцова, Л. Остапенко, Л.
Алєксєєв, О. Мартенко, Л. Казміренко), які досліджували певні аспекти афекту, залежно від того,
яку спеціальність представляє автор; наприклад,
юристи досліджують стан афекту у межах вивчення стану сильного душевного хвилювання, незаглиблюючись у психологічну суть такого складного
явища, як афект. Проте відсутні ґрунтовні праці, в
яких здійснено комплексний аналіз афекту як психологічного, так і юридичного явища.
Мета статті. У даному дослідженні ми
спробуємо розкрити окремі особливості судовопсихологічної експертизи фізіологічного афекту,
з’ясувати його юридичні та психологічні аспекти.
Виклад основного матеріалу. Слід зазначити, що ми розрізняємо поняття «вчинений» та
«скоєний», хоча більшістю науковців та практиків вони вживаються як синоніми, причому на
початку становлення україномовного юридичного категоріального апарату переважало друге з
них. Видається, що однією з причин тут було
некритичне «калькування» провідними юристами України аналогічного поняття з російської
мови (преступление совершено – злочин скоєний). Потенціальні можливості української мови
залишилися при цьому невикористаними. Між
тим, злочин – це практично завжди вчинок (вчинкова дія – В.А. Роменець, В.О. Татенко), оскільки така поведінка усвідомлена, передбачає наявність мети та мотивів, інтелектуального компоненту при віддані переваги одному з них та ін. Ли114

ше у виняткових випадках злочин скоюється – за
відсутності основних складових злочину як діяльності. Одним із таких випадків є імпульсивна поведінка особи у стані фізіологічного афекту.
Злочин, як явище, становить собою загрозу
для суспільства, несе небезпеку і тому є кримінально караним. Проте покарання має на меті не
тільки кару, але ще й виправлення засудженого,
запобігання вчиненню нових злочинів як самим
засудженим, так і іншими особами (ч. 2 ст. 50
Кримінального кодексу України). З огляду на
реалізацію зазначених цілей, цілком виправданою є необхідність в кожному конкретному випадку вчинення суспільно-небезпечного діяння
враховувати не тільки зовнішній прояв вчиненого, але й внутрішній – суб’єктивну сторону складу злочину; адже тільки повне і всебічне дослідження всіх обставин дасть змогу обрати найбільш правильний шлях для ресоціалізації особи.
У доктрині кримінального права та кримінальному законодавстві України термін «стан
сильного душевного хвилювання» вживається
для позначення раптового емоційного процесу,
викликаного поведінкою потерпілого, що протікає швидко і бурхливо та певною мірою знижує
здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними. Стан сильного душевного хвилювання належить до обставин, що пом’якшують кримінальне покарання (п. 7 ч. 1 ст. 66 КК України).
Також закріплене воно у статтях 116 (Умисне
вбивство, вчинене у стані сильного душевного
хвилювання), 123 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного
хвилювання) розділу 2 – «Злочини проти життя
та здоров’я особи», що в науковій літературі відноситься до привілейованих складів злочинів,
тобто характеризується обставинами, що значно
знижують суспільну небезпечність, а відповідно і
караність діяння [5].
Учинення таких насильницьких злочинів
проти особи нерідко є лише завершальною стадією конфлікту, що мав місце між злочинцем та

Науковий вісник Чернівецького університету. 2011. Випуск 604. Правознавство.

Судово-психологічна експертиза фізіологічного афекту: юридичний та психологічний аспекти

потерпілим. При цьому можливі ситуації, коли
подібні кримінально-карані діяння були спровоковані іншими учасниками конфлікту, і ця обставина, специфічно відреагована завдяки певним
індивідуально-психологічним особливостях особистості, сприяє виникненню стану сильного
душевного хвилювання на стадії, яка передує
вчиненню насильницького злочину. Фактично і
юридично, такий стан є свідченням неповної
спроможності особи усвідомлювати свої діяння
та керувати ними, який не виключає кримінальної відповідальності, проте враховується при
призначенні кримінального покарання як
пом’якшуюча обставина.
Пленум Верховного суду України своєю
Постановою «Про судову практику в справах про
злочини проти життя та здоров’я особи» від
7.02.2003 р. №2 у пункті 23 зазначив, що
суб’єктивна сторона вбивства або заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, відповідальність за
які передбачено статтями 116 і 123 КК України,
характеризується, окрім умислу, ще й таким емоційним станом винного, який значно знижував його здатність усвідомлювати свої дії або керувати
ними. Необхідною умовою кваліфікації дій винного за зазначеними статтями є сильне душевне хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання чи
тяжкої образи з боку потерпілого.
У випадках, коли вбивство вчинено або
тяжке тілесне ушкодження заподіяно після того,
як стан сильного душевного хвилювання минув,
ідеться вже не про «неможливість усвідомлювати свої дії та (або) керувати ними» і кваліфікація
відбувається за відповідними статтями КК без
урахування пом’якшуючих обставин.
Отже, до чинників, що можуть спричинити
стан сильного душевного хвилювання як законодавець, так і Пленум Верховного Суду України
відносять: 1) насильство. Таким, що може призвести до виникнення фізіологічного афекту,
Пленум ВСУ визнає як фізичне (заподіяння тілесних ушкоджень або побоїв), так і психічне (наприклад, погроза завдати фізичної, моральної чи
майнової шкоди) насильство.
Основною вимогою до такого насильства,
на думку Мельника М.І. та Хавронюка М.І., є
«спроможність викликати в особи стан сильного
душевного хвилювання». Автори слушно зазначають, що реальна можливість того чи іншого
насильства, систематичного знущання або тяжкої
образи спричинити стан сильного душевного
хвилювання повинна вирішуватись також з урахуванням таких обставин справи, як характер дій

потерпілого, особливості психічного стану винного, характер відносин потерпілого з винним,
обстановка, за якої застосовувалось насильство
чи завдавалась тяжка образа» [5, с. 283]; 2) тяжку
образу, до якої відноситься «явно непристойна
поведінка потерпілого, що особливо принижує
гідність чи ганьбить честь винного або близьких
йому осіб»; 3) систематичне знущання, яке може
виражатись в особливо цинічному глузуванні,
тривалому кепкуванні над особою, образі, що
має багаторазовий характер; також може проявлятись у фізичному насильстві, безжалісному,
грубому поводженні з потерпілим, що завдає йому фізичних та психічних страждань (позбавлення їжі, води, одягу), принизливому ставленні до
потерпілого [5, с. 283-284].
Мельник М.І. та Хавронюк М.І., коментуючи статтю 116 КК України, зазначають про таку
обов’язкову ознаку об’єктивної сторони цього
злочину як час, що означає, що злочин кваліфікується за цією статтею, лише якщо він вчинений в період, коли винний перебуває у стані сильного душевного хвилювання. Як стверджують
автори, такий стан є короткочасним і триває
всього декілька хвилин.
Важливо, що ознака раптовості виникнення
сильного душевного хвилювання, на якій наголошує також Пленум Верховного Суду України,
відноситься до реалізації умислу (так званого
афектованого) підсудним (обвинуваченим) і не
вимагає настання всієї сукупності відповідних
дій зі сторони потерпілої особи безпосередньо
перед спричиненням такого стану.
Останнє положення надзвичайно важливе
для судової практики, оскільки стан сильного
душевного хвилювання може виникнути, в тому
числі, й унаслідок так званого «кумулятивного
афекту». Вони відрізняються від класичного фізіологічного афекту поступовим накопиченням
афектогенних переживань, які тільки збільшують
тенденцію до афективного вибуху [9].
Уживання у статтях КК України поняття
«сильне душевне хвилювання» не виключає можливості констатації таких привілейованих складів в діяннях осіб, які перебували в стані кумулятивного афекту в момент вчинення злочину, якщо, звісно ж, не ототожнювати ці поняття. Такий
підхід підтверджується практикою, зокрема Верховним Судом України. Своєю ухвалою від 17.06.
2008 р. він задовольнив касаційну скаргу захисника
на рішення, щодо якого суд нижчої інстанції дійшов помилкового висновку про відсутність психологічної складової стану сильного душевного хвилювання, оскільки, згідно з висновком комплексної
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стаціонарної психолого-пси-хіатричної експертизи,
підсудна в період інкримінованих їй дій знаходилася в стані кумулятивного афекту на фоні психологічної фрустрації, який суттєво вплинув на її свідомість і діяльність [6].
Таке рішення з позицій юридичної психології цілком обґрунтоване. Поведінка в стані кумулятивного афекту визначається трифазним
перебігом емоційної реакції з попереднім триваючим накопиченням (кумуляцією) негативних
психологічних переживань приниженої гідності,
безпорадності, безвихідності (стан психологічної
фрустрації), як першої фази розгортання афективної реакції. У подальшому такі реакції виявилися в характерних для другої фази автоматизованих, інтенсивних, множинних (не менше двадцяти п’яти ударів у голову) стереотипних діях.
Значний ступінь інтенсивності другої фази афекту призводить до подальшої різкої загальмованості поведінки.
Кумулятивний афект і класичний фізіологічний афект не можна вважати різними за формою протікання: вони відрізняються лише тривалістю першої фази розвитку певної негативної
емоції, при цьому перший не менш виражений за
глибиною та інтенсивністю емоційної розрядки,
ніж другий.
Отже, як зазначив Верховний Суд, не тільки ситуація, яка передувала вчиненню злочину і
супроводжувалася почуттями приниження гідності, образи, спричинила тривале накопичення у
винної негативних емоційних переживань, а й та,
що виникла в день скоєння злочину: вона сприяла «подальшій кумуляції психоемоційної напруги та призвела до формування у засудженої стану
психологічної фрустрації та подальшої реалізації
емоційної розрядки» [6]. На жаль, таке формулювання не є цілком коректним, оскільки конфліктна ситуація в день скоєння злочину відбувалася на тлі вже сформованого та довготривалого
стану фрустрації, а не призвела до його формування; ситуація призвела лише до реалізації емоційної розрядки.
Зазначені неточності потребують звертання
до теорії питання. Що є афектом та які психологічні механізми його виникнення?
У Великому енциклопедичному юридичному словнику термін «афект» (від лат. affectus –
хвилювання, пристрасть) визначається як психічний стан, ознакою якого є домінування певної
емоції, що зумовлює особливості сприймання
подразників і характер дій особи. Обсяг поняття
охоплює всі афективно забарвлені психічні стани, незалежно від їх глибини, плинності та інших
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ознак. Виділяють стенічні (радість, екстаз, гнів,
ненависть, лють) та астенічні (слабкість, безсилля) афекти; за динамічними особливостями виділяють афективний стан як поступово зростаючу
емоційну напруженість і як короткочасну бурхливу реакцію [2, с. 44].
Коновалова В.О. та Шепітько В.Ю. визначають афект як клас емоцій (поряд з настроями і
почуттями), як переживання, що вирізняються
різко вираженою інтенсивністю і відносною короткочасністю [5].
В емоціях, як формах відображення реального світу, відображається суб’єктивне ставлення людини до різних об’єктів навколишньої дійсності. Емоції – це особливий клас психічних
процесів, пов’язаних із потребами і мотивами,
які відображають у формі безпосередніх чуттєвих переживань значимість діючих на людину
явищ та ситуацій.
Щоб зрозуміти, як проявляється фізіологічний афект як особливий емоційний стан, потрібно
звернутися до характеристики функцій емоцій.
Так, Бедь В.В. виділяє такі функції емоцій: оцінка,
спонукання, регуляція, експресія [1, с. 67].
Оцінка виступає своєрідною системою сигналів, що свідчать про значимість для особи тих чи
інших явищ, предметів. Далі йде спонукання, яке
різниться залежно від негативності чи позитивності для суб’єкта попередньої оцінки. Регуляція, що
впливає на спрямування, здійснюється внаслідок
оцінки як поточної ситуації, так і через наявний в
особи попередній досвід. Експресія же втілюється
у відповідних органічних змінах (у кольорі обличчя, диханні тощо) і проявляється в експресивних
рухах. Саме за останніми і визначають зміни у
психологічному стані особи.
Характерними рисами афекту виступають:
а) бурхливий зовнішній прояв; б) короткочасність; в) певна «неусвідомленість» переживання;
г) різко виражений дифузійний характер. Важливо, що сильні афекти захоплюють особистість
повністю [5, с. 36].
Більшість науковців і судових експертівпсихологів вирізняють три стадії в розвитку фізіологічного афекту: підготовча; афективний «вибух»; постафективний період.
Залежно від характеру впливу афективного
стану на свідомість, а саме – обмеження чи повної неспроможності особи керувати своїми діями, сприймати їх та оточення, виділяють фізіологічний і патологічний афект. Для обох цих форм
спільні: надзвичайність реакції, раптовість її виникнення для особи, бурхливе рухове збудження,
фазність перебігу, наявність інтенсивних судин-
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но-вегетативних проявів, редукція мовлення, неадекватність причин і результату дій, раптовість
виходу з психічним і фізичним виснаженням,
часткова або повна амнезія скоєного. Розрізняє їх
глибина розладу свідомості [5].
Патологічний афект, на відміну від фізіологічного, є хворобливим станом психіки, це –
психотичний варіант реагування на ситуацію неосудної особи. Фізіологічний афект – стан, що
знижує, але не виключає здатність особи розуміти значення своїх дій і керувати ними. Він є емоцією великої інтенсивності, що не виходить, однак, за межі норми. Для фізіологічного афекту
характерні істотне уповільнення інтелектуальних
і вольових процесів, порушення цілісного
сприйняття навколишнього середовища. Зрозуміло, що в юридичному контексті це повинно
суттєво впливати і на кваліфікацію дій особи, і
на покарання за таке діяння.
Скоєння злочину в стані фізіологічного
афекту – один із варіантів імпульсивної злочинної поведінки. Така поведінка може бути викликана, на думку М.І. Єнікеєва, різноманітними
причинами: 1) емоціогенною ситуацією при несформованості в індивіда адекватних реакцій; 2)
загальною емоційною нестабільністю; 3) станом
сп’яніння; 4) звичними формами поведінки;
5) психопатичними аномаліями особистості [3].
Настанню афекту можуть сприяти різні негативні
чинники, що впливали на суб’єкта: хворобливий
стан, безсоння, хронічна втома тощо.
За словами автора, в конфліктних емоційних станах почуття, емоції придушують раціональні механізми регуляції поведінки і набувають
керівної регулятивної функції, перетворюються в
основний механізм імпульсивних дій. А найбільш яскраво імпульсивність проявляється у
стані фізіологічного афекту, що характеризується, зокрема, дезорганізацією свідомості, гальмуванням усіх зон мозку, крім гіпердомінантної,
різкою активізацією імпульсивних, неконтрольованих захисних та агресивних реакцій. При такому афекті спрацьовує основна установка – подолання афектора, що відбувається шляхом реалізації так званого «аварійного» стереотипу поведінки, внаслідок порушення вибірковості у виборі
поведінкового акту. Важливе зауваження згаданого
автора про те, що в діях, які мають місце під час
стану фізіологічного афекту, мета неконкретизована, дія має лише загальну спрямованість.
Загалом, якщо виходити з того, що в контексті механізму злочинного діяння одним із
найважливіших етапів є саме прийняття рішення
про вчинення злочину, в основу якого закладе-

ний процес вибору можливого варіанта поведінки з урахуванням можливих або бажаних наслідків, чи неналежне їх усвідомлення в ситуації, коли
не було обставин, які б цьому перешкоджали (якщо
мова йде про прямий умисел, то це спрямованість
на настання суспільно-небезпечних наслідків або їх
свідоме допущення, коли необережність – це недбале ставлення до них, або надмірна самовпевненість у їх відверненні), то фізіологічний афект фактично виступає тим сукупним чинником, що, враховуючи наявність усіх обставин, які йому сприяли, позбавляє особу цього вибору.
Стан фізіологічного афекту характеризується раптовістю та «вибуховим» характером,
зазвичай, супроводжується яскраво вираженими
вегетативними (зміна кольору обличчя, виразу
очей тощо) та руховими проявами. Інколи достатньо декількох секунд, щоб він досяг свого апогею. Висока напруга та інтенсивність реалізації
фізичних та психологічних ресурсів дозволяє,
навіть, фізично слабким людям нанести велику
кількість смертельних тілесних ушкоджень та
здійснити інші дії, які за інших умов були в неможливими. Відбувається звуження свідомості,
що різко знижує контроль за поведінкою в цілому, обмежується коло сприйняття, увага повністю концентрується на об’єкті насильства; поведінка стає дещо спрощеною, «негнучкою», втрачаються складні моторні навички, що потребують
контролю свідомості, домінують рухові автоматизми, рухи набувають різкості, нестримності, безперервності. Цим пояснюється однотипність ушкоджень, поранень, які завдаються жертві, їх явна
надмірність тощо. У постафективному має місце
часткова втрата пам’яті (амнезія) стосовно тих подій, які передували фізіологічному афекту, та відбувались у момент його реалізації.
Стан фізіологічного афекту може тривати
від декількох секунд до декількох хвилин, після
чого настає різкий спад емоційного збудження,
на зміну приходить стан спустошення, сильної
втоми, приходить поступове усвідомлення скоєного, що може супроводжуватися почуттям розкаяння у вчиненому, жалем до потерпілого. Часто особи після вчиненого ними, самі намагаються допомогти жертві або ж здійснюють акти автодеструктивної поведінки.
Складність установлення стану фізіологічного афекту пов’язана з тим, що його не можна
відтворити вдруге. У процесі судово-експертного
дослідження проводяться ретроспективний психологічний аналіз поведінки людини. Отже, у
випадках, коли у процесі розслідування справи
з’ясовуються факти, що свідчать про можливість
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кваліфікації дій обвинуваченого як таких, що
були вчиненні, відповідно до чинного законодавства, у стані сильного душевного хвилювання,
призначається судово-психологічна експертиза
емоційних станів.
Враховуючи, що поняття сильного душевного хвилювання як юридичної категорії та фізіологічного афекту – як психологічної не можна ототожнювати, не є коректним ставлення експерту-психологу запитань, які входять до його компетенції.
Кваліфікація стану сильного душевного хвилювання, як доречно зазначає М.В. Костицький, є компетенцією правоохоронних органів, але «на основі
експертно-психологічного висновку про те, що в
момент учинення злочину обвинувачений перебував у стані емоційного збудження, яке досягло ступеня фізіологічного афекту» [7].
Відповідно до «Інструкції про призначення
та проведення судових експертиз» та «Науковометодичних рекомендацій з питань підготовки та
призначення судових експертиз і експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства
Юстиції України від 08.10.1998 №53/5, судовопсихологічна експертиза має на меті встановити
ті особливості психічної діяльності та такі їх
прояви в поведінці особи, які мають юридичне
значення та викликають певні правові наслідки.
Така експертиза призначається на стадії попереднього та судового слідства у кримінальних і цивільних справах. Об’єктом експертизи є психічно
здорові особи (підозрювані, обвинувачені, свідки, потерпілі, позивачі, відповідачі: малолітні;
неповнолітні; дорослого та похилого віку). Судово-психологічна експертиза також може бути
часткою комплексного експертного дослідження,
якщо в слідства чи суду виникають питання, вирішення яких потребує синтезування спеціальних знань із різних галузей науки (комплексна
психолого-психіатрична експертиза).
Експерту-психологу надаються матеріали
кримінальної справи, достатні для: аналізу особистісних особливостей обвинуваченого; з’ясування причин виникнення афекту; з’ясування
початкового моменту виникнення цього емоційного стану в ситуації взаємодії обвинуваченого з
потерпілим; реконструкції динаміки розвитку та
згасання даного стану.
Дуже важливим для експерта-психолога, в
контексті проведення експертизи емоційних станів, є отримання необхідного об’єму інформації
про особистість та поведінку суб’єкта. На жаль, в
процесі слідчих дій, зокрема, допитів, слідчі рідко фокусують свою увагу на особливостях самопочуття та настрою суб’єкта до та після вчинено118

го; при допиті свідків не приділяється належної
уваги встановленню особливостей поведінки та
зовнішнього вигляду суб’єкта перед злочином, в
момент його скоєння та після його завершення.
У підозрюваного (обвинуваченого), особливо
на перших етапах слідчих дій, на нашу думку, слід
з’ясувати: 1) соматичний стан напередодні вчиненого (наявність соматичних, нервових та інших
захворювань, хронічної втоми, безсоння тощо); 2)
особливості міжособистісних відносин з жертвою
(наявність конфліктів, їх частота та інтенсивність,
що слугувало виникненню конфліктів, як вони завершувалися в минулому, тощо); 3) особливості
особистості жертви (темперамент, характер, система мотивів та цінностей, тощо).
У процесі допиту свідків чи потерпілих необхідно встановити: 1) як виглядав суб’єкт злочину в момент вчинення діяння (колір обличчя,
вираз очей, тремтіння рук чи інших частин тіла,
експресія мовлення та ін.); 2) як виглядав суб’єкт
після вчинення діяння (плакав, сидів непорушно,
намагався допомогти жертві, чи адекватно відповідав на запитання, який був темп мовлення, про
що говорив, тощо); 3) якими були відносини між
суб’єктом та жертвою; 4) які особливості особистості суб’єкта злочину; 5) якою була поведінка
особи в буденному житті (активна чи загальмована, врівноважена чи агресивна, тощо); 6) які
особливості особистості жертви.
Особливу увагу потрібно приділити наявності в суб’єкта злочину стану фрустрації – емоційного стану, що виникає внаслідок реальної чи
уявної перепони, яка перешкоджає досягненню
особистісно значимої мети і виявляється в емоційно-вольовій сфері у відчутті тривожності,
пригніченості, відчаю; в когнітивній – у розладах
уваги, зниженні пам’яті та здатності до логічного
мислення [8]. Фрустрація відрізняється від фізіологічного афекту, зокрема, тим, що в розвитку динаміки останнього основну роль відіграє не внутрішній, а зовнішній фактор. Це важливо, з огляду на
те, що фрустрація може стати підґрунтям виникнення афекту; з іншого боку, вона не може вважатися обставиною, що пом’якшує покарання.
Висновки. Проведене узагальнення дозволяє стверджувати, що ототожнення понять «стан
сильного душевного хвилювання» та «фізіологічний афект» досі має місце в юридичній практиці. Такий підхід некоректний і може призвести
до судових помилок і нехтування принципом
індивідуалізації покарання. Звичайно ж, можна
говорити про те, що не варто в контексті кримінального законодавства досліджувати саме психологічні підстави для настання «сильного ду-
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шевного хвилювання», а залишити їх на розсуд
експертів-психологів. Проте не варто забувати,
що саме від першочергово зібраних даних та їх
правильної інтерпретації буде залежати подальший висновок експерта і його обґрунтованість, і
значимість для конкретної справи відповідно.
Тому необхідна наявність достатніх знань у осіб,
які розслідують злочини, щодо проявів і слідів
фізіологічного афекту з метою виявлення достатніх і необхідних підстав для звернення до експерта для отримання його компетентної допомоги у цих питаннях.
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Judicial-psychological examination of physiological affect: legal and psychological aspects
Summary
The author of the article conducts a research into distinguishing the concept of intense emotional
excitement as a legal category, and the concept of physiological affect as a psychological category. The
emphasis is made on the fact that a proper interpretation of the data collected initially will serve as a
determinant for the conclusions drawn by the consulting psychologist. The previous will also contribute to
the reasonability and importance of those conclusions to the actual case under legal consideration.
Keywords: the state of intense emotional excitement, physiological affect, judicial-psychological
examination.
В.О. Шуляр
Судебно-психологическая экспертиза физиологического аффекта:
юридический и психологический аспект
Аннотация
Исследуется определение понятия аффекта как юридической категории и физиологического
аффекта - как психологической. Отмечается, что именно от первоначально собранных данных и их
правильной интерпретации будет зависеть дальнейшее заключение эксперта-психолога и его обоснованность и значимость для конкретного дела соответственно.
Ключевые слова: состояние аффекта, физиологический аффект, судебно-психологическая экспертиза.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОЇ
КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Проводиться аналіз законодавчої бази, що регулює питання стосовно судових експертиз, зокрема процедуру їх призначення. У цьому контексті розглядаються особливості призначення судової комп’ютернотехнічної експертизи.
Ключові слова: судова комп’ютерно-технічна експертиза, експерт, Закон України «Про судову експертизу», призначення експертизи.

Постановка проблеми. Питання призначення судової експертизи сьогодні регулюється
законами та підзаконними нормативно-правовими актами. Зокрема основоположний, стосовно експертних досліджень, Закон України «Про
судову експертизу» (далі Закон) визначає судову
експертизу як дослідження експертом на основі
спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і
процесів, які містять інформацію про обставини
справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.
Сьогоднішній процес комп’ютеризації суспільства автоматично зумовлює зростання рівня
протиправного посягання на комп’ютерні системи чи мережі, а також інформацію, що зберігається на цифрових носіях.
У такому контексті виникає питання про
порядок призначення судової комп’ютернотехнічної експертизи (далі СКТЕ) після порушення кримінальних справ про комп’ютерні злочини чи злочини, де ЕОМ виступає засобом його
вчинення.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогоднішній день, СКТЕ хоча і призначається на
загальних засадах, як один з видів судових експертиз, однак цей процес все ж володіє певними особливостями. Визначену проблематику розглядали
такі вчені, як О.Р. Росинська, А.І. Усов, В.Б. Вєхов,
Б.К. Давлєтов, Д.В. Пашнєв та інші.
Наведене зумовило мету статті – визначити особливості, притаманні СКТЕ на етапі її призначення, і виконати такі завдання: 1) провести
аналіз вітчизняного законодавства, яким регулюється призначення судових експертиз; 2) із загального порядку призначення експертиз виділити
особливості, які притаманні СКТЕ.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до п. 14 ст. 92 Конституції України, засади судової експертизи визначаються винятково законами
України. Судово-експертна діяльність повинна
здійснюватися з метою забезпечення правосуддя
України незалежною, кваліфікованою й об’єк120

тивною експертизою, зорієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки [14].
Порядок призначення та проведення судових експертиз, оформлення їх результатів, а також права, обов’язки та відповідальність судового експерта регулюються Кримінально-процесуальним кодексом України (далі КПК України),
Цивільним процесуальним кодексом України
(далі ЦПК України), Господарським процесуальним кодексом України, ЗУ «Про судову експертизу» та іншими нормативними актами.
Механізм проведення судових експертиз
детально врегульований в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень Міністерства юстиції України
від 08.10.98 №53/5 з останніми змінами від
01.06.2009 №965/5 (далі Інструкція).
Ефективність експертного забезпечення
правосуддя України у кримінальному чи цивільному провадженнях та його якість залежить від
чіткої регламентації норм процесуальних законів
з питань призначення та проведення судової експертизи та відповідності цих норм іншим актам
законодавства, що регламентують судовоекспертну діяльність в Україні [8].
СКТЕ самостійний рід судових експертиз,
що відноситься до класу інженерно-технічних [11,
с. 118]. Це відображено в Інструкції, згідно з якою
комп’ютерно-технічна експертиза входить до складу інженерно-технічного роду експертиз, які визначені у переліку основних видів експертиз. Тобто
порядок призначення СКТЕ підлягає загальним
положенням, що стосуються судових експертиз.
Згідно зі ст. 75 КПК України, експертиза
призначається у випадках, коли для вирішення
певних питань при провадженні у справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання.
Необхідною умовою залучення спеціальних
знань є неухильне виконання вимог процесуального законодавства при призначенні СКТЕ,
включаючи підготовку матеріалів на експертизу,
а також її проведення як у державних, так і не-
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державних експертних установах, а також поза
експертними установами, після чого висновки
експерта в подальшому підлягають оцінці на
відношення і допустимість, як і інші докази по
справі [11, с. 165]. Це повністю відповідає принципам судово-експертної діяльності, до якої відноситься і комп’ютерно-технічні дослідження,
що закріплені у ст. 3 Закону, а саме: принципи
законності, незалежності і повноти дослідження.
Також ст. 76 КПК України передбачає випадки, у яких призначення експертизи обов’язкове, а саме: для встановлення причин смерті;
для встановлення тяжкості і характеру тілесних
ушкоджень; для визначення психічного стану
підозрюваного або обвинуваченого при наявності у справі даних, які викликають сумнів щодо
його осудності; для встановлення статевої зрілості потерпілої в справах про злочини, передбачені
статтею 155 Кримінального кодексу України (далі
КК України); для встановлення віку підозрюваного
або обвинуваченого, якщо це має значення для вирішення питання про його кримінальну відповідальність і якщо про це немає відповідних документів і неможливо їх одержати.
З норми ст. 75 КПК України випливає, що
призначення експертизи у разі якщо з’ясування
певних обставин не потребує спеціальних знань, є
неприпустимими. Це відображено і у п. 3 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судову
експертизу в кримінальних і цивільних справах».
У разі необхідності у справі може бути
призначено первинну, додаткову, повторну експертизу, яка може бути одноосібною, комісійною
або комплексною [8].
Отже, експертиза може призначатися, коли
для встановлення певних обставин справи необхідні спеціальні знання, або у випадках, прямо
передбачених законом. Причому, у першому випадку вона призначається лише за постановою
слідчого чи ухвалою суду. Така експертиза первинна, тобто при проведенні якої об’єкт досліджується вперше [10].
У кримінальному судочинстві обов’язковою умовою призначення експертизи є порушення кримінальної справи. Однак у кримінальних
справах, які порушуються не інакше, як за скаргою потерпілої особи, рішення про призначення
експертизи може бути прийнято суддею при порушенні кримінальної справи або під час її судового розгляду шляхом винесення відповідної постанови [10].
Отже, оскільки комп’ютерні чи злочини, де
комп’ютер є засобом вчинення злочину, не входять до переліку умов при яких експертиза при-

значається обов’язково, СКТЕ призначається після порушення кримінальної справи першочергово за постановою слідчого, а в особливих випадках – ухвалою суду.
Але перш ніж призначити СКТЕ, в тому
випадку, коли експертиза проводиться в недержавній експертній установі, слідчий повинен
упевнитись в особі експерта (освіта, досвід роботи у відповідній сфері і т. ін.) та перевірити, чи
відсутні приводи для відводу експерта.
Згідно зі ст. 75 КПК України та ч. 1 ст. 10
Закону, експертом може бути будь-яка особа, що
має необхідні знання для дачі висновку з досліджуваних питань.
Ст. 66 Кодексу адміністративного судочинства України дає ширше визначення. Експерт це особа, яка має необхідні знання та якій у порядку, встановленому Кодексом, доручається
дати висновок з питань, що виникають під час
розгляду справи і стосуються спеціальних знань
цієї особи, шляхом дослідження матеріальних
об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію
про обставини у справі.
Аналіз ст. 10 Закону дає змогу визначити,
що експертом може бути: 1) cпівробітник державної спеціалізованої установи; 2) співробітник
недержавної спеціалізованої установи, або юридична особа [5].
Наголосимо, що державний і недержавний
експерти процесуально рівнозначні [5].
З цього випливає, що висновок, який подається працівником державної чи недержавної
установи однаковий за своїм процесуальним значенням. Так само, незалежно від форми своєї діяльності, експерти несуть однакову відповідальність, передбачену ст. 14 Закону та конкретизовану у національних кодифікованих актах (ч. 2
ст. 185-3, 185-4 КУпАП, ст. 384, ч. 1 ст. 385 та ч.
1 ст. 387 КК України та ін.).
Перед призначенням СКТЕ слідчий, зазвичай, узаємодіє зі спеціалістами у відповідній галузі знань, насамперед при огляді місця події.
Така взаємодія дуже корисна для слідчого, оскільки він має можливість проконсультуватися з
фахівцем з таких питань: 1) визначання виду
СКТЕ; 2) підбір експерта з відповідною сукупністю знань; 3) формування питань, які будуть винесені перед експертом; 4) підготовка об’єктів
для проведення СКТЕ.
Як зазначає О.В. Наріжний, проведення
непроцесуальних «оціночних» оглядів техніки
спеціалістом на місці події до порушення кримінальної справи є необхідним заходом [9, с. 138].
У даному контексті, при наявності відповідної
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підготовки у спеціаліста, що взаємодіє зі слідчим, доречно залучити його у якості експерта
для проведення СКТЕ по даній справі.
Отже, слідчий, проводячи слідчі дії та використовуючи інформаційну підтримку спеціаліста, визнає необхідним проведення СКТЕ і виносить постанову про призначення даної експертизи [9, с. 138], в якій, відповідно до ч. 2 ст. 196 КПК
України, вказує: дані, що зазначені у ст. 130 КПК
України; підстави для проведення експертизи; прізвище експерта або назву установи, експертам якої
доручається проведення експертизи; питання, з
яких експерт повинен дати висновок; об’єкти, які
мають бути досліджені; матеріали, що пред’являються експертові для ознайомлення.
Винісши постанову, слідчий вручає її експертові, роз’яснює його права й обов’язки згідно
зі ст. 77 КПК України, а також попереджає про
відповідальність за ст. 384 та ст. 385 КК України.
Після цього слідчим складається один протокол
про виконання цих дій. У разі проведення експертизи в експертній установі експерт зазначає у
вступній частині висновку, що він попереджений
про кримінальну відповідальність за ст. 384 КК
України, що підтверджує своїм підписом.
Якщо ж питання про необхідність призначення експертизи виникає під час судового розгляду справи, суду необхідно з’ясувати можливість проведення її в судовому засіданні і викликати того ж експерта, який проводив експертизу
при попередньому розслідуванні справи, а якщо
експертиза не проводилась, - іншу особу, яка має
необхідні спеціальні знання [10].
У разі, коли провести експертне дослідження в судовому засіданні неможливе, суд,
керуючись ст. 274 та ст. 310 КПК України, виносить ухвалу про проведення експертизи і направляє її з необхідними матеріалами до судовоекспертної установи для виконання.
При цьому суд може оголосити перерву,
відкласти слухання чи продовжити судове слідство і досліджувати інші докази.
Розглянемо випадки призначення експертизи ухвалою суду:
1. Додаткова експертиза призначається після розгляду судом висновку первинної експертизи, коли з’ясується, що усунути неповноту або
неясність висновку шляхом допиту експерта неможливо чи при необхідності дослідити додаткові матеріали. Може доручатися тому самому або
іншому експертові.
В ухвалі про призначення додаткової експертизи суду необхідно зазначити, які висновки
експерта суд вважає неповними чи неясними або
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які обставини зумовили необхідність розширення експертного дослідження.
2. Повторна експертиза призначається, коли є
сумніви у правильності висновку експерта,
пов’язані з його недостатньою обґрунтованістю чи
з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи,
а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення та проведення експертизи, яка доручається іншому експертові, або іншим експертам.
В ухвалі про призначення повторної експертизи зазначаються обставини, які викликають
сумнів у правильності попереднього висновку
експерта.
3. Комплексна експертиза призначається у
випадках, коли необхідно провести дослідження
за участю декількох експертів, які є фахівцями у
різних галузях знань (може бути доручена як комісії експертів, так і одному експертові, який володіє знаннями в різних галузях, необхідними
для вирішення питання).
4. Комісійна експертиза призначається у випадках, коли для виконання одного завдання необхідні спеціальні знання в різних галузях науки,
техніки, мистецтва, ремесла або різних напрямів у
межах однієї галузі знань, має призначатися комплексна експертиза, яка може бути доручена як
комісії експертів, компетентних в оцінці одержаних результатів і формулюванні загального висновку, так і одному експерту, що володіє різними
знаннями у відповідних галузях [13, с. 99].
Також експертиза за рішенням суду може
бути призначена при наявності клопотання обвинуваченого, підозрюваного, їх захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, представників потерпілого, цивільного позивача та відповідача.
Отже, СКТЕ призначається на загальних підставах відносно судових експертиз, які передбачені
національним процесуальним законодавством, законами України та іншими нормативно-правовими
актами. Основними умовами для призначення експертного дослідження об’єктів СКТЕ є: порушення
кримінальної справи (вимога для кримінального
судочинства); з’ясування певних обставин справи
потребує спеціальних знань; визначення завдань,
які мають бути вирішенні експертизою; вибір особи експерта; винесення відповідної постанови слідчим або ухвали судом.
Зупинимось на особливостях, притаманних
СКТЕ на стадії її призначення.
Комп’ютерні злочини, а також обставини їх
вчинення не входять до переліку умов, при яких
призначення експертизи обов’язкове. Тому
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СКТЕ призначається лише після порушення
кримінальної справи, а в цивільних справах – як
під час судового розгляду, так і в процесі підготовки до нього.
Спеціальні знання при СКТЕ можуть знаходитись у таких галузях наукових знань, як радіотехніка, електроніка, електротехніка, обчислювальна техніка і т.д. При цьому доказова інформація, отримана в результаті проведення
СКТЕ, не може з’явитися ні з якого іншого джерела [11, с. 69]. Не є спеціальними знання, що
визнані загальновідомими.
Для загального розуміння суті СКТЕ вважаємо за необхідне визначити її предмет і об’єкт.
Предметом СКТЕ є не тільки встановлення
фактів, але й пізнання обставин і подій, що мають значення для кримінальних або цивільних
справ [2, с. 65].
До об’єктів судової СКТЕ відносять засоби
комп’ютерної техніки. При цьому об’єкти СКТЕ
поділяються залежно від свого функціонального
призначення і природи на апаратні, програмні та
інформаційні об’єкти [2, с. 65], у зв’язку з чим
проводять відповідний вид СКТЕ.
Вищий господарський суд України у своєму інформаційному листі від 15.12.2008 №018/724 щодо призначення судової експертизи зазначив, що необхідно максимально конкретно
визначати коло питань, які мають бути роз’яснені судовим експертом, і обсяг потрібних для
експертного дослідження матеріалів. Зважаючи
на це, неможливо оминути стороною проблему
визначення завдань СКТЕ.
Стосовно ж завдання експертизи, виникають деякі розбіжності в судженнях науковців.
Наведемо приклади таких думок і спробуємо їх
узагальнити.
Залежно від рівня завдань, що вирішуються
СКТЕ, можна виділити направлення на ідентифікацію об’єкта (встановлення факту індивідуальноконкретної тотожності або загальної групової належності представлених об’єктів експертизи) та
його діагностування (дослідження властивостей та
стану об’єкта СКТЕ, механізмів, процесів і дій за
результатами використання комп’ютерного засобу
при скоєні злочину) [11, с. 124-125]. Також виділяють класифікаційні та ситуаційні завдання.
При такій класифікації завдань проблема
щодо їх визначення залишається відкритою і актуальною не тільки з теоретичного, а й практичного боку, адже при визначенні завдання слідчий
під час складання вмотивованої постанови про
призначення експертизи має можливість точніше

вказати питання, з яких експерт повинен дати
висновок.
Існує два погляди про природу експертних
завдань та їх співвідношення з питаннями, що
вирішуються експертними дослідженнями. Відповідно до першого підходу завдання відображають предмет окремого виду експертиз і є основою для формулювання питань. Другий підхід
повністю протилежний першому – питання, які
ставляться перед експертом, формують експертні
завдання [2, с. 67].
Автор – прибічник визначення завдань відповідно до видів СКТЕ. Так, авторитетний поділ,
запропонований О.Р. Росинською, що виглядає
так: 1) апаратно-комп’ютерна; 2) програмнокомп’ютерна; 3) інформаційно-комп’ютерна; 4)
комп’ютерно-мережева [11].
Іншими словами, питання, які ставляться
перед експертом повинні виходити із завдань, що
визначаються видом СКТЕ.
Відповідно до п. 137 Інструкції, головними
завданнями експертизи комп'ютерної техніки і
програмних продуктів є: 1) установлення технічного стану комп'ютерно-технічних засобів; 2) установлення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення; 3) виявлення інформації та
програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях; 4) установлення відповідності
програмних продуктів певним параметрам.
Дана норма не відповідає думці автора, але
на сьогодні вона домінуюча, оскільки закріплена
на нормативно-правовому рівні.
Як правило, дослідження комп’ютерної системи починається з апаратних засобів, далі – програми,
і нарешті – робота з даними [11, с. 147].
У ст. 5 Закону звертається увага на необхідність максимального збереження об’єктів дослідження. Тобто під час проведення судових експертиз об’єкти дослідження можуть бути пошкоджені
або витрачені лише у тій мірі, в якій це необхідно.
При цьому вилучення об'єктів, що підлягають
дослідженню, та відібрання зразків оформлюються протоколами згідно з вимогами процесуального законодавства. Протокол мають підписати всі
особи, які брали участь у вилученні об'єктів, відібранні зразків. Для відібрання зразків особа або
орган, які призначили експертизу, можуть залучити спеціаліста [4]. Хоча дане питання прямо
не відноситься до призначення експертизи, ми
вважаємо необхідним звернути свою увагу на
зазначену вище законодавчу вказівку, оскільки
це безпосередньо впливає на результат експертизи і повинно бути враховано при її призначен-
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ні. Тому, ведучи мову про СКТЕ в цьому контексті,
пошкодження об’єктів дослідження неприпустиме,
оскільки найменше некваліфіковане чи необережне
поводження з ними може призвести до незворотної
втрати інформації (особливо це стосується цифрових носіїв інформації).
Для зменшення ймовірності пошкодження
чи втрати важливої інформації О.В. Наріжний
пропонує застосувати три умовні стадії підготовки об’єктів до експертизи: 1) процесуальнокоректне вимкнення апаратури, розробка інформації та підготовка до упакування; 2) упаковка і
консервація апаратних засобів для їх транспортування на місце проведення експертизи; 3) збереження апаратних зразків до проведення експертизи [9, с. 140-143].
При роботі з носіями цифрової інформації
необхідно зробити ідентичну копію на цифровий
носій експерта та проводити подальші дослідження з нею.
Також особливістю СКТЕ є те, що, на відміну від інших видів експертиз, об’єктами якої
можуть бути тільки матеріальні утворення, виділяються інформаційні об’єкти, які виступають у
якості віртуальних [2, с. 64], тобто віртуальні
сліди злочину, або, як їх ще називають, – цифрові [15, с. 256]. Тому при призначенні даного виду
експертизи слідчий повинен враховувати складність відображення слідів як при виборі особи
експерта, та і при призначенні самої експертизи.
Ми погоджуємося з думкою А.В. Наріжного про доцільність призначення та проведення
СКТЕ на місці події. Ця процедура прописана у
п. 3.9. Інструкції. Особливо це актуально при
необхідності дослідження цілої комп’ютерної
системи, оскільки в будь-якому випадку вона
володіє певними особливостями як побудови самої системи, так і програмним і апаратним забезпеченням [9, с. 137-139].
Якщо говорити про особу експерта, який
проводить СКТЕ, то до нього висуваються такі ж
вимоги, як і до експертів з інших галузей знань.
Та все ж існують певні особливості: володіє специфічними знаннями з обчислювальної техніки,
кібернетики, електроніки, програмування та інших суміжних галузей; спеціаліста, який брав
участь у певних слідчих діях до порушення кримінальної справи, варто призначати експертом у
відповідній кримінальній справі.
Автор вважає, що призначення ухвалою
суду СКТЕ в судовому засіданні неактуальне,
оскільки для проведення даного роду дослідження потребує відповідного програмного забезпечення та засобів. Це по-перше. По-друге, для до124

слідження експерту надається якщо не комп’ютерний комплекс, то системний блок комп’ютера, як цілісна система. У такому випадку перевезення даних об’єктів до залу удового засідання
недоцільне, а також може спричинити пошкодження інформації, що негативно відобразиться
на результаті експертного дослідження. Тому
СКТЕ рекомендується проводити у спеціальних
установах чи одразу ж на місці події або розташування об’єктів експертизи.
Як відзначає Ю.Г. Гамаюнова, одним зі
шляхів удосконалення експертної практики буде
створення інтеграційних методик комплексного
дослідження і підготовка відповідних спеціалістів [1, с. 282]. Дане положення виправдовує себе
при комплексному застосуванні усіх класифікацій стосовно дослідження об’єктів СКТЕ, а саме:
залежно від рівня завдань, виду СКТЕ та поглибленості дослідження. Відповідно до останнього
критерію поділяють: 1) експертизу низької інтенсивності; 2) стандартний ступінь інтенсивності; 3) високої інтенсивності [12, с. 111].
При такому підході буде оптимізовано та
підвищено рівень ефективності СКТЕ. Особливо
дана позиція стає актуальною при проведенні
комплексних СКТЕ у «чистому» вигляді та при
розслідуванні злочинів, де ЕОМ виступали в
якості засобу вчинення злочину.
Дослідивши правове регулювання й особливості призначення СКТЕ, можна зробити такі
висновки.
1. Призначення судових експертиз на належному рівні врегульовано на законодавчому
рівні, а саме національним процесуальним законодавством, ЗУ «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена Наказом Міністерства юстиції України та іншими нормативно-правовими актами.
2. СКТЕ призначається на загальних підставах відповідно до вітчизняного законодавства,
що регулює питання призначення, проведення та
закріплення результатів дослідження.
3. Проблемним залишається питання стосовно співвідношення завдань СКТЕ та питань,
які виносяться на вирішення експерту. На думку
автора, питання, які ставляться перед експертом,
мають виходити із завдань СКТЕ.
4. Стосовно особи, яка залучається в якості
експерта в контексті СКТЕ, то тут варто зазначити,
що рекомендується призначати спеціаліста, який
взаємодіяв зі слідчим до призначення експертизи, в
якості експерта по конкретній кримінальній справі.
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Правове регулювання й особливості призначення судової комп’ютерно-технічної експертизи

5. При призначенні СКТЕ у випадках необхідності дослідження цілої комп’ютерної системи чи мережі необхідно використовувати можливість проведення дослідження на місці розташування даних об’єктів. Це пояснюється можливою особливістю побудови комп’ютерної системи чи мережі.
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LEGAL REGULATION AND FEATURES OF FORENSIC COMPUTER-TECHNICAL
EXAMINATION ORDER
Summary
The analysis of legislative base, which regulates the forensic examinations issues, in particular the order procedure, is provided. In this context, the features of forensic computer-technical examination order are
observed.
Key Words: forensic computer-technical examination, expert, Law of Ukraine “About forensic examination”, examination order.
Р.В. Сабадаш
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ
КОМПЬЮТЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация
Проводится анализ законодательной базы, регулирующей вопросы относительно судебных экспертиз, в частности процедуру их назначения. В этом контексте рассматриваются особенности назначения судебной компьютерно-технической экспертизы.
Ключевые слова: судебная компьютерно-техническая экспертиза, эксперт, Закон Украины «О
судебной экспертизе», назначение экспертизы.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів і підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Працівники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Усі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках указувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
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До наших авторів


Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватися:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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