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 ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНІ ДЕСКРИПЦІЇ ВИНИ 

 
У наш час вина відіграє ключову роль у розвитку особистісної та соціальної відповідальності. Вважаєть-

ся, що підтримання громадської згоди щодо норм і законів, а, отже, і правопорядку в суспільстві, є однією з 

конструктивних функцій вини. А тому й суспільство, що не відає цього почуття, було б найбільш непередбачу-

ваним, беззаконним і найнебезпечнішим у світі. Враховуючи це, проаналізовані дескрипції вини як екзистенці-

алу, зверненого до буття людини. 

Ключові слова: буття, вина, відповідальність, заборона, свобода. 

 

Постановка проблеми. Висвітлення нау-

кових переконань, пов’язаних із проблематикою 

вини, засвідчує брак однозначного трактування 

та єдиного розуміння феномена вини, його стру-

ктури і функцій, - як у різних сферах людського 

знання, так і всередині певної галузі знань. Пра-

вознавство – цьому приклад. Не в останню чергу 

ситуація в ньому ускладнюється самою психо-

логією, з її множинністю аргументованих погля-

дів на предмет вивчення вини. Класифікації не 

передбачають уніфікованих критеріїв. Концеп-

туально різняться і причини виникнення вини. 

Виокремлюються й різні мотиви актуалізованої 

проблеми. А тому й оцінка наявності або ж від-

сутності вини іноді кардинально відрізняється.  

Мета статті: враховуючи те, що вина, пере-

дусім, - феномен психологічний та соціально-

етичний, здійснимо спробу аналізу дескрипцій ви-

ни як екзистенціалу, зверненого до буття людини. 

Виклад основного матеріалу. Смисл вини 

з позицій екзистенціалізму дещо інший, ніж з 

традиційного погляду. Представники екзистенці-

ального напрямку, критично ставлячись до раці-

онального способу пізнання 
1
, відмовляючись від 

                                                           
1
 Ще С. К’єркегор, заперечуючи раціональний сенс 

людського існування, оголосив страх смерті і вину 

(почуття відповідальності за скоєне) провідними його 

модусами: «Якби наше Я залежало від себе самого, 

існував би лише один вид: нехіть бути самим собою, 

бажання позбутися свого Я, і не йшлося б про інший 

вид відчаю – про відчайдушне прагнення бути самим 

собою». «Я» жадає власними силами «урівноважитись 

і заспокоїтись: воно не здатне на це у своєму ставлен-

ні до себе самого інакше, як тільки ставлячись до то-

го, хто зумовив усю сукупність відносин». Більше 

того, цей вид відчаю (прагнення бути самим собою) є, 

очевидно, крайнім виразом вини. «Якщо людина, яка 

зневірилась – наскільки вона в це вірить, - усвідомить 

казуального підходу до пояснення людського 

існування, наголошуючи на унікальності особис-

того досвіду, не пов’язують вину з конкретним 

випадком, будь-то проступком чи злочином. Ви-

на не зводиться до порушення табу і заборон [2]. 

Її межі значно розширюються: вина розглядаєть-

ся на рівні світоглядних, філософських категорій 
2
. Онтологічний аспект вбачається в ній 

3
. 

Вина людини одвічна та абсолютна. При-

чини її абсолютизації різні, серед них і відвічна 

недосконалість людини [4; 14], і непозбутність 

наданої людині свободи [12] та споконвічної від-

повідальності в її зв’язку з можливістю чи потен-

ційністю [2; 15], і причетність людини до всього, 

що відбувається у світі [7; 14], тощо. «Не тому 

існує вина, що є табу, яке хтось порушив, а на-

впаки, – табу та його утвердження стали можли-

вими завдяки факту, що вожді стародавніх спі-

льнот знали певну фундаментальну правду про 

людину як людину й скористалися нею: правда – 

це факт, що людина може стати винуватою і мо-

                                                                                              

свій розпач, якщо вона безглуздо говорить про цей 

відчай як про щось похідне ззовні ( … ), якщо такий 

відчайдух щосили воліє перебороти свій відчай через 

самого себе і лише через самого себе, він заявляє, що 

не може вийти з такого відчаю і що всі його зусилля 

лиш приводять до глибшого його розпачу». Див.: [9, 

с. 292-293, 295-296]. 
2
 Значущість екзистенціального підходу для психології 

підкреслював А. Маслоу, який зауважував: «Для психо-

логів надзвичайно важливо, що екзистенціалісти можуть 

поєднати психологію з філософськими засадами, що 

поки не вдається зробити іншим». Див.: [11, с. 43]. 
3
  М. Бубер у своєму психотерапевтичному есе вказу-

вав: «Психотерапевт, виступаючи як в ролі дослідни-

ка, так і ролі лікаря, який надає конкретну допомогу, 

повинен розглядати вину як щось, що має буттєвий 

характер та існує не в душі, а у бутті». Див.: [2]. 



Екзистенціальні дескрипції вини  

6 Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 

же знати про це», - неупереджено зазначав із 

цього приводу М. Бубер [2], по суті перевернув-

ши формулу вини З. Фрейда.  

Порушення табу та заборон якщо і цікав-

лять психолога, то лише мірою сприйняття вину-

ватою людиною цієї девіації як реальної екзисте-

нціальної вини, похідної її буття, і за яку людина 

не може не відповідати не будучи водночас від-

повідальною перед своїм ставленням до свого ж 

буття; вини як почуття невідповідності між тим, 

якою людина є, і тим, якою вона має бути, між 

тим, що людина коїть, і тим, що вона повинна 

робити, між тим, як склалась ситуація, і якою 

вона мусить бути. Характерна в цьому відношен-

ні позиція Р. Мея, який визначає почуття вини як 

сприйняття відмітності між тим, що являє собою 

річ і якою вона мала би бути. На його думку, є три 

типи онтологічної вини, кожен із яких відповідає 

певному способу буття-у-світі: «Umwelt» («світ 

навколо», біологічний світ, який в наш час здебі-

льшого називають оточуючим середовищем), 

«Mitwelt» («зі світом», світ істот одного виду, світ 

близьких нам людей), «Eigenwelt» («власний світ», 

світ істинного Себе) 
4
.  

Перший тип вини, що належить до модусу 

існування «Umwelt», корениться в недостатньому 

усвідомленні буття-у-світі. Зв'язок з природою, 

Абсолютом, світом об’єктів навколо нас губить-

ся. Другий тип вини пов'язаний з нашою нездат-

ністю правильно розуміти інших людей 

(«Mitwelt»). Кожна людина – унікальна особис-

тість, а тому і не має іншого вибору, окрім як 

дивитися на світ власними очима. Людина не 

здатна глянути на світ очима іншої людини, не 

може відчути те саме, що і інша людина, не в 

змозі злитися з нею воєдино. Непереборний 

бар’єр, створений екзистенціальною відокремле-

ністю людини від решти людей, її самотністю, 

стає причиною міжособистісних конфліктів. Та-

ка вина є наслідком відсутності єдності суб’єкта і 

близької йому людини. Третій тип вини виникає 

після осмислення людиною своїх зобов’язань 

перед нашим буттям, коли людина вже розуміє, 

                                                           
4
 «Ці три модуси світу, - наголошує Р. Мей, - завжди 

взаємопов’язані між собою і завжди зумовлюють 

один одного». Існують вони синхронно. Реальність 

буття в світі втрачається, якщо акцент робиться на 

одному з них, й при цьому вилучаються два інших. На 

його думку, у класичному психоаналізі актуалізується 

тільки «Umwelt». Саме в модусі інстинктів, потягів, 

випадковостей, біологічного детермінізму («Umwelt») 

З. Фрейд розкрив людину. Інший ж модус, «Mitwelt» - 

модус взаємовідносин людей як суб’єктів, якщо і ре-

презентується, то лише у вигляді невиразно накресле-

ної концепції. Див.: [10, 11]. 

наскільки важливо реалізувати потенціал (інте-

лектуальний, соціальний, економічний, фізич-

ний), зумовлений природою, з одного боку, та 

неможливість його повної реалізації, з іншого 

боку. Він базується на відносинах з власним «Я», 

передбачає усвідомлення себе собою 

(«Eigenwelt»). Вина – результат втрати можливо-

стей або ж неповної самореалізації.  

Онтологічна вина характеризується тим, 

що: по-перше, кожен відчуває її. Жодному з нас 

не вдається уникнути викривлення реальності 

існування інших людей. Ніхто не може цілком 

втілити у життя свій потенціал. Відношення лю-

дини зі своїми можливостями, отож, - діалектич-

ні. По-друге, вина не є похідною від культурних 

заборон чи засвоєння норм культури. Вона ко-

рениться в факті самосвідомості. Онтологічна 

вина – це «не я-винуватий-тому-що-я-порушив-

заборону-батьків». Вина виникає з того факту, 

що я можу сприймати себе як такого, котрий зда-

тний або ж не здатний обирати. Залежно від пев-

ної культури відрізняється лише зміст цієї вини. 

По-третє, як стверджує Р. Мей, онтологічну вину 

не варто плутати з хворобливою чи невротичною 

виною. Якщо вину не сприймати, уникати її, то 

вона може перетворитися на невротичну вину. 

По-четверте, вплив онтологічної вини на осо-

бистість – конструктивний. Вина може і повинна 

породжувати людяність, посилювати чуттєвість 

у міжособистісних відносинах, збільшувати тво-

рчі можливості з використання свого потенціалу. 

Подібно до Р. Мея визначає онтологічну 

вину Д. Морано [19]. Людина, на його думку, - 

принципово відкрита для нескінченної самореа-

лізації істота. Генетика людини не обмежує її 

можливості, а є основою для найнеймовірнішого 

прояву. Людина постійно поривається до самов-

досконалення, з огляду на що, вона не вдоволь-

няється своїм емпіричним станом. Це почуття 

невдоволеності і є онтологічна вина, що виникає 

через суперечності між тим, чим вона (людина) 

насправді є і тим, чим вона (людина) жадала би 

бути (ідеал); між тим, чим вона (людина) стала і 

тим, чим вона (людина) хотіла би стати (ідеал); 

між тим, чим вона (людина) воліла би стати в 

майбутньому (ідеал) і тим, чим вона (людина) 

ніколи не спроможна стати (реальна дійсність). 

Позбавитися цього почуття неможливо. Варто 

навчитися жити з ним. 

Невдоволення собою та оточуючою дійсні-

стю змушує людину шукати вихід у синтезі гу-

маністичних позицій та ідеалів, як і в їх оновлю-

ванні, адже у своєму потязі до удосконалення 

людині не уникнути тягаря відповідальності пе-
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ред самою собою. Зміщення ж акцентів у форму-

люванні поняття онтологічної вини від «реально-

го» і «належного» до «реального» і «бажаного» 

насамперед підкреслює природне прагнення лю-

дини до досконалості. Людина нікому і нічого не 

зобов’язана, навіть самій собі (свобідний вибір). 

Для її універсальної природи почуття невдоволен-

ня, собою та іншими, природне. Безмежними є і 

прагнення людини до досконалості, її спромож-

ність до ідеалотворчості, і з цих позицій, екзистен-

ціальний конфлікт нерозв’язний. Зіставити його 

можна з теологічним поняттям перворідного гріха 

як онтологічної вини, з погляду неможливості від-

повідати Абсолюту. Етимологічні словники – цьо-

му підтвердження: «гріх – це вина перед Госпо-

дом», а «вина – гріх (в розумінні проступку)».   

Як виявити свій потенціал? Як упізнати 

цей потенціал, натрапивши на його прояв? Як ми 

дізнаємось, що втратили свій шлях? М. Хайдег-

гер, П. Тілліх, А. Маслоу та Р. Мей, - перекона-

ний І. Ялом, - відповіли би в унісон: «За допомо-

гою вини»; екзистенціальна вина – це позитивна 

конструктивна сила, порадник, який повертає нас 

до себе ж самих. Це дещо більше, аніж дисфо-

ричний афективний стан, ніж симптом, який по-

винен бути опрацьований та усунений. Терапевту 

треба, вважає І. Ялом, розглядати її (вину) як пок-

лик зсередини, котрий, якщо ми будемо уважні до 

нього, спроможний стати нашим провідником до 

особистісної самореалізації. Той, хто переживає 

екзистенціальну вину, подібно до Йозефа К. з ро-

ману Ф. Кафки «Процес» 
5
, вже скоїв злочин проти 

своєї долі. Жертва злочину – власне потенційне 

«Я». Спокутування досягається зануренням у 

«справжнє» призначення людської істоти, котра, як 

зауважував С. К’єркегор, є «воля бути собою».  

Інакше кажучи, якщо сакрально вина ви-

значається як почуття, викликане реальним чи 

уявним проступком проти Іншого. Якщо в тра-

диційній терапії вина позначає емоційний стан, 

пов'язаний з переживанням неправильних дій, 

високо дискомфортний стан, відзначуваний за-

непокоєнням, збентеженням у поєднанні з відчу-

ванням своєї «благості», неповноцінності, то С. 

К’єркегор, П. Тілліх та І. Ялом привернули увагу 

до іншого джерела вини – проступку проти себе, 

непрожитого життя у собі. За словами І. Ялома, 

екзистенціальна перспектива додає важливі ви-

міри до концепції вини. Зокрема, повне взяття 

відповідальності за свої дії розширяє межі вини 

                                                           
5
 Відмова від визнання і конфронтування екзистенціальної 

вини – одна з центральних тем у творчості Ф. Кафки. 

6
, зменшуючи можливість втечі. Індивід вже не 

може спокійно задовольнятися такими алібі, як: 

«Я не мав цього на увазі», «Це був нещасний ви-

падок», «Я не міг нічого зробити» тощо. Людина, 

більше того, винувата не лише за злочини 
7
 про-

ти інших людей, соціальних і моральних норм, 

але і за злочини проти самої себе. А те, що кожна 

людська істота володіє унікальним набором по-

тенційних можливостей, які прагнуть бути втіле-

ними, - архаїчна ідея. «Ентелехія» (грец. 

έντελέχεια - «здійсненність», від έντελής - «закін-

чений», і έχω - «маю») Аристотеля, або гріх лі-

нивства (2 Сол. 3:10) тому приклад. Останній, як 

відомо, досить популярна в сучасній психології 

концепція, якою оперують майже всі гуманістич-

но й екзистенціально-зорієнтовані психологи (М. 

Бубер, А. Маслоу, Е. Фромм, К. Хорні, К. Юнг  та 

ін.). Позначається ця концепція різними назвами. 

Серед них - «самоактуалізація», «самореалізація», 

«саморозвиток», «розкриття потенціалу», «автоно-

мія» тощо, хоч сама ідея проста: кожна людська 

істота має вроджені здібності і потенції, початкові 

знання про ці потенції. Екзистенціальну вину пе-

реживає той, кому не вдається жити настільки пов-

но, наскільки це можливо [17, с. 312-323]. Людина 

винувата тією ж мірою, якою вона відповідальна за 

себе і свій світ.  

З усвідомленням відповідальності за свої 

дії чи бездіяльність пов’язує почуття вини Дж. 

Бьюдженталь [3]. Вина притаманна людському 

буттю: людина не реалізує свій потенціал, живе у 

невідповідності зі своїми цінностями і намірами, 

й не цінує своїх близьких за те, що вони є. В іде-

                                                           
6
 М. Хайдеггер позначає вину і відповідальність од-

ним і тим же словом «Shuldig». Після обмірковування 

традиційних уживань поняття «винуватий» він заяв-

ляє: «Бути винуватим також припускає «бути відпові-

дальним за …», тобто бути джерелом, чи автором, або 

принаймні випадковою причиною будь-чого». Ми 

винуваті тією ж мірою, якою відповідальні за себе і 

свій світ. Вина – фундаментальна складова «Dasein». 

«Бути винуватим» не є похідною від «бути зо-

бов’язаним». Навпаки, «бути зобов’язаним» стає мож-

ливим тільки на основі вихідної винуватості. Окрім того, 

на думку М. Хайдеггера, в ідеї винуватості закладено 

значення «не». «Dasein» непохитно конституює та не-

змінно відстає від власних можливостей. Вина, отож, 

інтимно пов’язана з можливістю, чи потенційністю. Ко-

ли заклик совісті почутий (заклик, що повертає нас до 

усвідомлення свого справжнього модусу буття), ми не-

одмінно «винуваті» - винуваті остільки, оскільки зазнали 

поразки у здійсненні потенціалу цієї достеменності. 

Див.: [13, с. 325-326, 419, 452; 5, с. 279-280]. 
7
 Поняття «злочин», в цьому випадку, охоплює пору-

шення правил, спричинення збитків й, загалом, пере-

хід певних меж.  
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алі, вина вчить людину тому, щоб надалі повні-

ше реалізовувати найглибші прагнення. Її по-

чуття повертає людину до індивідуальності, вну-

трішнього світу. Коли ж в ухваленні рішень лю-

дина «покладається на правила та інструкції, ко-

ли ми залежимо від абстрактних принципів (на-

приклад, «справедливості»), коли ми переклада-

ємо на інших відповідальність, ми заглушаємо 

своє усвідомлення внутрішнього почуття, котре 

необхідне нам для справжнього переживання 

власного життя» [3, с. 120-121].  

Здатність минулих подій бути плідними 

для внутрішнього розвитку людини не супере-

чить її відповідальності. Їх зв'язок діалектичний, 

- зауважує В. Франкл: «Бо вина сама по собі вже 

припускає відповідальність. Людина відповідає 

за все скоєне – адже вона не може змінити жод-

ного зробленого нею кроку; як  незначне, так і 

найважливіше рішення завжди залишається 

останнім. Чи вчиняє вона, чи відмовляється від 

вчинку – жодну з цих дій ніяк не викреслити з 

життя так, немовби їх не було зовсім» [16, с. 

224]. Як жодне діяння людини не минається без 

яких-небудь руйнувань у бутті [6, с. 67].  

Звісно, за такого розуміння всієї глибини й 

повноти відповідальності за вчинок, який психо-

логи-екзистенціалісти вимагають від людини, 

остання неминуче, раніше чи пізніше, усвідомить 

свою діяльнісну позицію як неповноцінну, як 

таку, що не відповідає вищому призначенню лю-

дини. Сама ідея особистості як активного 

суб’єкта діяльності нівелюється онтологічністю 

вини. Глибоке почуття останньої змушує ставити 

«все і всіх» вище за себе, а, ймовірно, й зовсім 

позбавити себе цінності, на кшталт Р. Расколь-

никова. Окрім того, варто пам’ятати і про прик-

ладний психотерапевтичний аспект цієї пробле-

ми: екзистенціальна вина – один із чинників бло-

кування рішень [18]. «Певні індивіди визнають 

рішення важкими через вину, яка, як підкрес-

лював Ранк, здатна повністю паралізувати про-

цес прояву волі. Воля народжується в сорочці 

вини: вона виникає, говорив Ранк, спочатку як 

антиволя. Імпульсам дитини протистоїть дорос-

лий світ, і воля дитини на самому початку про-

буджується, щоб вистояти у цьому протистоянні. 

Якщо дитині не пощастило, вона має батьків, 

котрі намагаються придушити будь-який імпуль-

сивний прояв, її воля стає обтяжена тяжкою ви-

ною, адже всі рішення переживаються нею як по-

гані і заборонені. Такий індивід не може вирішува-

ти, оскільки відчуває, що не має права вирішува-

ти». Усяке вільне виявлення вибору переживається 

ним як заборонене, тому що уособлює порушення 

батьківських приписів. У дорослому віці, ствер-

джує І. Ялом, ці рішення викликають «дисфорію, 

похідну і від страху сепарації, і через вину в злочи-

ні проти домінантного іншого» [17, с. 359-364].  

Ще однією причиною важкості ухвалення 

рішення є виключний ефект альтернатив: для 

кожного «так» повинно бути «ні». Обрати щось 

«одне» повсякчас означає відкинути щось «інше». 

«Дорогою ціною даються рішення. Вони вартують 

Вам усього іншого!», - сказав би в цій ситуації І. 

Ялом своєму нерішучому пацієнту [17, с. 360-361]. 

Зреченням, відмовою від можливостей, зокрема і 

тих, які вже ніколи не виникнуть, невідворотно 

супроводжується будь-яке рішення. І чим масшта-

бніше це обмеження можливостей, тим ближче 

людина наближається до смерті 
8
. 

Людина, певно, може уникати усвідомлен-

ня відмови від можливостей, ухиляючись від ус-

відомлення своїх рішень. Відображенням цієї 

дилеми є стародавня філософська метафора – 

аристотелівський сюжет про собаку, яка не може 

обрати між однаковими порціями їжі, або ж фі-

лософський парадокс «Буріданів осел» в інтерп-

ретації Г. Лейбніца: жива істота не вибирає жод-

ної можливості, оскільки не здатна облюбувати 

обидві. Відмова відкидати можливості означає в 

кожному конкретному випадку фатальний кінець 

для життя цієї істоти. Її порятунок у тому, щоб 

нарешті довіритись бажанню, прийняти рішення 

і взяти те, що перебуває в межах досяжності. 

Мабуть, саме тому екзистенціальні психотерапе-

вти вказують на вину не лише як на конструкти-

вну емоцію, сумісну з саморозвитком і самов-

досконаленням людини (екзистенціальна вина), 

але і як на переживання, що супроводжують 

психічні розлади (невротична вина). Розширення 

меж екзистенціальної вини формує нову її якість, 

роблячи вину невротичною, дисфоричною. 

Висновки. Отже, узагальнюючи сказане 

вище, констатуємо: обґрунтування психологами-

екзистенціалістами поняття онтологічної вини, 

опис її механізмів і детермінант переживання 

дозволили охарактеризувати останню як самос-

тійне явище, не тотожне з такими категоріями 

людського існування, як страх і тривога. Спіль-

ним підсумком кристалізації екзистенціальної 

думки (з позицій психологічної проблематики) є, 

по-перше, сприйняття переживання екзи-

стенціальної вини як самозвинувачення/ совісно-

сті [8, с. 29-30]; по-друге, покладення відповіда-

льності за втрату можливостей чи неповну само-

реалізацію (ставлення до свого ж буття) на себе, 
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 М. Хайдеггер так і визначив смерть: «неможливість 

подальших можливостей». 
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що, відповідно, по-третє, протистоїть само-

виправданню, і, по-четверте, може стати умовою 

прощення себе та Іншого 
9
.  

Із захопленням і переконанням вони (пред-

ставники екзистенціальної парадигми) ствер-

джують свободу, що належить тільки людині, і 

зумовлені нею можливості, й відповідальність як 

метаоснови вини. Однак їх дескрипції вини як 

екзистенціалу, зверненого до буття людини, на-

стільки загальні, що прирівнюють даний фено-

мен до існування людей. «Бути людиною» і «Бути 

винуватою» – одне й те саме. При цьому як буття і 

структура екзистенції тотально завершуються ні-

чим («ніщо»), так і екзистенціальні постулати, що 

вимагають від людини розвитку і реалізації всіх 

можливостей, утворюють такий надмірно високий 

стандарт, що стають безглуздими. 
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S.V. Savchuk 

Existential descriptions of guilt 

 

Summary 

Nowadays guilt plays a key role in the development of personal and social responsibility. It is believed 

that support of public consensus on norms and laws, and also on order in the society, is one of the  

constructive functions of guilt. That's why the society which does not know this feeling would be the most 

unpredictable, lawless and the most dangerous one in the world. Taking everything 

into consideration, the author makes an attempt to analyze the descriptions of guilt as the existential which 

faces the human existence. 

Key words: being, guilt, responsibility, prohibition, freedom. 

 

 

C.В. Савчук 

Экзистенциальные дескрипции вины 

 

Аннотация 

В наше время вина играет ключевую роль в развитии личностной и социальной ответственнос-

ти. Считается, что поддержание общественного согласия относительно норм и законов, а, следовате-

льно, и правопорядка в обществе, является одной из конструктивных функций вины. А поэтому и об-

щество, не знающее этого чувства, было бы самым непредсказуемым, беззаконным и опасным в ми-

ре. Учитывая сказанное, проанализированы дескрипции вины как экзистенциала, обращенного к бы-

тию человека.  

Ключевые слова: бытие, вина, ответственность, запрет, свобода. 
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ОНТО-ГНОСЕОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ КІБЕРНЕТИЧНОГО ЗЛОЧИНУ 

 
Розкривається специфіка й особливості пізнавальних процесів, які мають місце в кібернетичному прос-

торі є результатом пізнавальної діяльності суб’єкта та спрямовані на скоєння кібернетичних злочинів. Класифі-

кація гносеологічних суб’єктів дає змогу детальніше зрозуміти, хто, за яких умов та для чого вчиняє кібернети-

чний злочин. 

Ключові слова: пізнання, пізнавальний процес, гносеологічний суб’єкт, кібернетичний злочин, віртуаль-

ний простір, деструктивний запит, причина, мета, вина.   

 

Постановка проблеми. Гносеологічна 

проблематика завжди викликала великий інтерес 

у сфері науки, адже пізнавальні процеси є необ-

хідною умовою для розвитку та  життєдіяльності 

суспільства. Будь-яке відкриття у галузі науки 

завжди зумовлене інтенсивними пізнавальними 

процесами, які здатні відкрити людству нові 

знання, або переосмислити вже набуті. Пізнава-

льна інтенсивність пронизує весь буттєвий 

устрій, задаючи темп і параметри розвитку соці-

ально-правових процесів, не обійшовши сторо-

ною віртуальний простір. Останній створив під-

ходящі умови для переходу правових феноменів 

до нового, раніше незвіданого середовища. Но-

вовведення, окрім позитивних наслідків, призве-

ли до появи негативних процесів, що не лише 

дестабілізували віртуальний простір, а й призве-

ли до формування цілеспрямованих протиправ-

них дій – кібернетичних злочинів.        

Мета статті. Полягає у розкритті особли-

востей пізнавальних процесів у кібернетичному 

просторі, а також класифікації та визначенні ос-

новних гносеологічних суб’єктів, без яких уне-

можливлюється не лише скоєння кібернетичних 

злочинів, а й існування кібернетичного простору 

загалом. Проблемами пізнання у філософському 

вимірі у свій час займалися такі вчені: І. Кант,  

Г. Лейбніц, Р. Декарт, М. Хайдеггер, Е. Гуссерль, 

К. Свасьян та інші. У правознавстві гносеологічний 

напрям пов’язаний із такими науковцями: П. Рабі-

нович, А. Козловський, С. Сливка, Н. Гураленко, 

Ю. Пермяков, В. Малахов, Ю. Закомлістов. 

Виклад основного матеріалу.  У зв’язку із 

досліджуваною проблематикою виникає запи-

тання: Але на що ж опирається пізнання? Що є 

джерелом його внутрішньої енергії? Хто зумов-

лює пізнавальний процес  та є його беззапереч-

ним автором і творцем? 

На думку вірменського феноменолога 

К.Свас'яна, пізнавальні процеси, перш за все, 

опираються на досвід і професійно засвоєний 

інструментарій понять і термінів, а також на ми-

сленнєві традиції, характерні для даної епохи [1, 

c. 48]. Характер епохи знаходить своє відобра-

ження у розвитку та  впровадженні різноманіт-

них технологій та конструкторських рішень у 

сферу людської діяльності, що дають змогу лю-

дині по-іншому виконувати поставлені перед 

нею пізнавальні завдання. Відповідних гносеоло-

гічних змін зазнав також  феномен злочину. Но-

вітні технології створили новітнє середовище, 

яке дало життя кібернетичним злочинам, а також 

створили нові можливості й умови для пізнання. 

Продовжуючи думку вірменського феноменоло-

га з приводу природи пізнавальних процесів, 

спробуємо застосувати вищесказане до специфі-

ки кібернетичних злочинів. Досвід відіграє чи не 

найважливішу роль при підготовці та скоєнні 

кібернетичного злочину. Адже він є необхідною 

умовою у формуванні пізнавального процесу, 

оскільки розпочинається з вивчення, розуміння, 

аналізу й осмислення комп'ютерної системи про-

тягом деякого часу, внаслідок чого, сукупність на-

бутих знань можна з упевненістю іменувати досві-

дом. Професійно засвоєний інструментарій понять 

і термінів також свідчить про присутність гносео-

логічного під час освоєння комп'ютерної системи. 

Саме він слугує ―пропедевтичним курсом‖ до ви-

вчення комп'ютерних систем і мереж. Адже вправ-

не володіння понятійно-категоріальним апаратом 

певної науки свідчить про наявність у гносеологіч-

ного суб'єкта певного рівня знань.  

Не менш важливу роль у процесі пізнання 

відіграють психологічні особливості самої лю-

дини, адже, щоб бути релевантним суб'єктом 

будь-якої реальності, необхідно передусім бути 

гносеологічним суб'єктом, основним завданням 

якого є пізнання тієї реальності, в рамках якої він 

учиняє певні дії. При скоєнні кібернетичних зло-

чинів таким середовищем виступає віртуальна 

реальність. Статус гносеологічного підкреслює 

особливі пізнавальні інтенції суб'єкта, що скеро-

вують його свідомі дії на дослідження певних 

явищ, процесів чи механізмів. У даному випадку 
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пізнавальні процеси скеровуються на вивчення 

особливостей комп'ютерної системи, до якої 

планує проникнути зловмисник. А саме: а) з'ясо-

вується тип операційної системи та її версія;  

б) визначаються інстальовані сервіси та додатки; 

в) розпочинається пошук вразливостей у вище-

згаданому програмному забезпеченні.  Іншими 

словами, пізнання є своєрідним ―запитом‖ до 

дійсності, що вимагає від людини, як суб'єктив-

ної реальності волі максимальної концентрації та 

спрямованості інтелектуальних зусиль. Перехід  

―гносеологічного запиту‖ у соціальну площину з 

необхідністю видозмінює його, перетворюючи в 

дію, даючи цим можливість дії безпосередньо 

впливати на об'єктивну дійсність. Проте, відсут-

ність зумовленості унеможливлює існування дії, 

адже остання тісно вкорінена в буття суб'єкта. 

Неможливо уявити яку-небудь дію, яка не похо-

дила б від людини та не була результатом складних 

пізнавальних процесів. У віртуальній реальності 

―гносеологічний запит‖ набуває дещо іншої форми 

і суттєво відрізняється від запиту, що має місце в 

соціальній дійсності. У процесі вчинення кіберне-

тичного злочину вищезгаданий ―гносеологічний 

запит‖ розпадається на ―пакети даних‖, які форму-

ються та транслюються у строгій логічній послідо-

вності. Основою цієї віртуальної комунікації ви-

ступає протокол, як сукупність обумовлених пра-

вил, згідно з якими відбувається передача інфор-

мації (запиту). Так запит шляхом комп'ютерної об-

робки та передачі досягає комп'ютерної системи, 

яка виступає адресатом запиту і яку планує атаку-

вати кіберзлочинець. 

Важливою ознакою пізнавальних процесів 

є те, що вони мають багатоаспектний характер, 

тобто є інтенціональними як на усвідомлення 

смислу здійснюваної активності, так і на безпо-

середнє виявлення самого механізму  дозволених 

і заборонених форм поведінки. Саме вибір про-

понує людині можливі варіанти та форми діяль-

ності, які можуть виявлятися як у правомірній, 

так і в протиправній поведінці. У гносеологічно-

му сенсі специфіка правомірності та протиправ-

ності зіставляється із категоріями істинності та 

хибності у процесі пізнання. Правомірність ро-

зуміється, як слідування людини певним істинні-

сним правилам, що приводять її до гармонійного 

спів-буття із соціальною системою. Протиправ-

ність же демонструє хибні уявлення суб'єкта про 

об'єктивну дійсність, а також про способи та засо-

би її пізнання. Хибність свідчить про спотворення, 

спрощення, перекручення уявлень людини про ем-

піричну реальність та її соціальні процеси, вказую-

чи на найкоротший шлях для задоволення її потреб 

та інтересів. Обираючи такий шлях, людина опи-

няється в стані екзистенціальної дезорієнтації, який 

сприяє формуванню протиправної поведінки в су-

б'єкта пізнання, автоматично перетворюючи його у 

злочинця. Дезорієнтований суб'єкт пізнання, опи-

няючись у такому стані, абсолютно деформує свої 

уявлення про правові, релігійні, морально-етичні 

цінності та ідеали, керуючись особистим, суб'єкти-

вно-обмеженим почуттям правильності, міри, межі 

та відповідальності.  

Поняття межі настільки визначене, наскі-

льки ж відносним, зазначав німецький філософ 

Г. Лейбніц. Питання межі завжди спірне, багато-

значне, а найголовніше, суб'єктивне, адже в кож-

ного нас присутнє власне розуміння межі. У вір-

туальній реальності поняття й ознаки межі не 

піддаються чіткій та однозначній регламентації. 

Можемо припустити, що її межі визначатимуться 

можливостями комп'ютерних систем і мереж, а 

також гносеологічними здібностями самого су-

б'єкта. Проте суспільство у процесі пізнавальної 

активності виробило своєрідні орієнтири прави-

льної поведінки, тобто правові норми, не дотри-

муючись яких, людина автоматично набуває ста-

тусу аутсайдера, який вийшов за встановлені ме-

жі гри. Нормативність пізнання набуває свого ско-

нцентрованого правового виразу саме в правовій 

нормі. Правова норма є найбільш інтенсивним та 

цілісним проявом гносеологічної природи права, 

предметом найбільшої пізнавальної напруженості 

суб'єктів правовідносин. У правовій реальності са-

ме норма права встановлює своєрідну пізнавальну 

межу, переступивши яку, особа вважається право-

порушником, або ж злочинцем.  

На підставі вищесказаного можемо з упев-

неністю стверджувати, що злочин і пізнання тіс-

но пов'язані між собою, адже злочин завжди є 

пізнанням, пізнанням себе й особливостей сере-

довища, у якому він скоюється. Залежно від спе-

цифіки злочинного діяння використовуються рі-

зноманітні пізнавальні схеми, які дають змогу 

злочинцю ліпше освоїти дійсність і виробити 

власну тактику та стратегію своїх дій. У своїх 

діях  кіберзлочинець стає своєрідним ―експере-

ментатором‖, який випробовує на міцність і стій-

кість не лише правову, а й віртуальну реальності, 

намагаючись виявити їх слабкі сторони та прога-

лини. Сам процес готування до скоєння злочину 

є комплексом гносеологічно навантажених про-

цедур. Злочинець детально обдумує й обирає за-

соби та способи, які він планує використовувати 

у процесі злочинної діяльності; аналізує та моде-

лює різні ситуації, що можуть виникати під час 

вчинення суспільно небезпечного діяння; скур-
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пульозно вивчає комп'ютерну систему та її логі-

ку функціонування, обирає час.  

Не менш важливими у процесі гносеологі-

чного аналізу кібернетичних злочинів постають 

категорії причини та цілі, які заслуговують пи-

льної уваги та детального аналізу. Адже у вірту-

альному середовищі їх сутність суттєво видозмі-

нюється. Якщо у правовій реальності кожній дії 

передує певна причина, і ми чітко розрізняємо 

причину – наслідок, дію – мотив, мету, то у вір-

туальній реальності категорії причини та цілі 

можуть з легкістю замінювати одна одну. При-

чина у віртуальному середовищі може знаходи-

тися безпосередньо в самій меті. Такий стан 

справ стає можливим завдяки специфіці  нелі-

нійних процесів, що мають місце у віртуальній 

реальності, та дають змогу причині та меті з по-

зиції часу перебувати в одному часовому прос-

торі та в одній часовій точці. У юриспруденції 

ціль в якості причини не може розглядатися, 

оскільки юриспруденція розрахована на натура-

льне вираження певної діяльності.  

Як відомо, мета не може вважатись досяг-

неною без наявності засобу. Оскільки останній 

вважається ключовим елементом при формуван-

ні та досягнення мети. Відсутність правильно 

підібраного засобу заздалегідь прогнозує крах 

пізнавального процесу, який так і не в змозі до-

сягти чітко визначеної мети. Тому кіберзлочи-

нець перед початком проникнення до комп'юте-

рної системи ретельно підбирає засоби та ін-

струменти, які він планує використовувати в 

процесі своєї діяльності. У рамках скоєння кібе-

рнетичного злочину такими засобами та інстру-

ментами вважаються комп'ютерні програми, що 

являють собою набір послідовних інструкцій у 

вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів, вира-

жених у формі, придатній для зчитування та ви-

конання комп'ютерною системою, які приводять 

його у дію для досягнення певної мети. Такі про-

грами зазвичай можуть бути вже скомпільовани-

ми і вимагати запуску у чітко визначеній послі-

довності, вказавши перед цим координати відда-

леної системи, котра планує бути скомпромето-

ваною. Проте бувають випадки, коли злоякісна 

програма знаходитьcя у вигляді сирцевого або ж 

об'єктного коду та потребує попереднього до-

опрацювання. У такому разі від кіберзлочинця 

вимагаються напружені пізнавальні зусилля, 

адже ця ситуація потребує глибоких знань у га-

лузі програмування.  

Усе вищесказане підводить нас до з'ясу-

вання мети, яку ставить перед собою кіберзлочи-

нець. Адже, саме мета, як глобальна недосяжна 

ідея дає поштовх кіберзлочинцю постійно та без-

перервно вдосконалюватися, не даючи йому цим 

зупинятися на досягненому. Проте дуже часто хи-

бність пізнавального процесу приховується безпо-

середньо в самій меті або в процесі її досягнення, 

про що не завжди здогадується кіберзлочинець.  

Отже, кібернетичний злочин стає результа-

том хибності пізнавального процесу, що висту-

пає найкоротшим шляхом до заданої мети. На 

перший погляд, кібернетичний злочин постає у 

вигляді цікавої та захоплюючої гри, яка проявля-

ється  у формі спортивного та безкорисного інте-

ресу. Такий інтерес з необхідністю викликає від-

чуття самовпевненості та самовдоволеності, що й 

призводить до виникнення у свідомості кіберз-

лочинця стану ейфоричного ефекту.  

Проте, окрім безкорисного інтересу, (що 

має на меті верифікацію отриманих теоретичних 

знань на практиці та втамування власної пізнава-

льної жаги) дуже часто має місце корисливий 

мотив, що виявляє себе в матеріальній зацікавле-

ності кіберзлочинця у вчиненні кіберзлочину. 

Адже за складними механізмами авторизації та 

аутентифікації віддаленої комп'ютерної системи 

знаходиться важлива та недоступна для загалу 

інформація, висвітлення та розповсюдження якої 

може мати негативні наслідки. Наприклад: витік 

інформації про кредитні картки та паролі досту-

пу клієнтів ставить під загрозу авторитет і надій-

ність тієї чи іншої фінансової установи, що сут-

тєво знижує її престиж на ринку фінансових пос-

луг; поява у відкритому доступі облікових даних 

користувачів однієї з відомих соціальних мереж 

негативно впливає на її подальшу популярність і 

закріплює за нею негативну славу, адже в майбу-

тньому кількість користувачів такої мережі знач-

но знижуватиметься, оскільки користувачі шука-

тимуть безпечнішого притулку для особистої 

інформації; оприлюднення медичної інформації 

про стан здоров'я та захворювання пацієнтів ста-

вить під загрозу розкриття лікарської таємниці та 

може завдати непоправної шкоди честі та гіднос-

ті особи, яка ні за яких обставин не може бути 

приниженою. Безумовно, перелік наведених 

прикладів не є вичерпним, тож може бути суттєво 

розширеним. Станом на сьогодні інформаційні те-

хнології впроваджуються практично в усі сфери 

людської діяльності, трансформуючи емпірично 

зафіксовані матеріали в електронні документи, що 

й робить останні особливо доступними, та неймо-

вірно вразливими. 

Переводячи дії кіберзлочинця у площину 

фундаментальної онтології М. Хайдеггера, мож-

на стверджувати, що завдання кіберзлочинця по-
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лягає у ―виведенні певного сущого із приховано-

сті‖, тобто не дати йому можливості маніфесту-

вати свою сутність як щось приховане, потаємне 

[2, c. 21]. На перший погляд, дана теза немає аб-

солютно нічого спільного з особливостями кібе-

рнетичних злочинів, адже глобальні онтологічні 

питання навряд чи зацікавлені у розкритті чогось 

синтетичного та віртуально зорієнтованого, тож 

на особливий приріст знань годі й розраховува-

ти. Проте своєрідне абстрагування від соціально-

емпіричного пласту, яке частково охоплює фе-

номен кібернетичних злочинів, дає змогу глибше 

осягнути події та процеси, що відбуваються у 

віртуальному просторі та безпосередньо пов'яза-

ні з гносеологічними інтенціями кіберзлочинця. 

Під певним сущим у нашому випадку ро-

зумітимемо інформацію, що зберігається й обро-

бляється у віддаленій комп'ютерній системі, та є 

прихованою і недоступною для загального кори-

стування. Своїми діями, а саме маніпуляціями із 

програмним забезпеченням, яке внаслідок чітко 

визначених логічних операцій взаємодіє із відда-

леною комп'ютерною системою, кіберзлочинець 

отримує доступ до прихованої інформації, зні-

маючи цим із раніше прихованої інформації ста-

тус утаємниченої. Кіберзлочинець немовби ―під-

німає пізнавальну завісу‖, за якою приховується 

інформація. Вчиняючи свої дії в обхід захисних 

механізмів, кіберзлочинець розширює межі пі-

знавальних можливостей, збільшуючи так гносе-

ологічні горизонти. То ж унаслідок таких дій усе 

раніше приховане набуває статусу явного, ство-

рюючи так нові можливості для виникнення 

знань, оскільки доступ до потаємного розкриває 

злочинцю раніше незвідану інформацію, яка од-

разу ж перетворюється у нові знання про держа-

вні справи, банківські таємниці, приватні взає-

мовідносини і т.д. 

Як бачимо, зміна сущим свого попередньо-

го статусу негативно впливає на його подальше 

буття та призводить до втрати його попередніх 

властивостей, адже отримана комп'ютерним зло-

чинцем інформація може бути передана іншим 

особам, а також оприлюднена у той чи інший 

спосіб, що може призвести до наслідків, про які 

йшлося вище. Такі наслідки, безперечно, приво-

дять нас до визначення форми вини, іманентної для 

кіберзлочинця, який з позицій тієї ж фундамента-

льної онтологiї  М. Хайдеггера внаслідок  причет-

ності до буття ―є причиною чогось‖. А саме: є 

―власником‖ своїх дій та цілком усвідомлює їх ха-

рактер, значення і можливі наслідки. Отже, вина є 

не зовнішнім фактором, а самим буттям людини [3, 

c. 75]. Незалежно від реальності, в якій вона пере-

буває. Чи це соціальна або ж віртуальна, (кіберне-

тична) реальність.  

З кримінально-правового погляду, дії кібе-

рзлочинця можна підвести під умисну форму 

вини. Злочинець розуміє характер своїх дій, а 

також свідомо бажає настання протиправних ре-

зультатів. Усе вищесказане не повинно виклика-

ти жодних сумнівів, оскільки для скоєння кібер-

нетичного злочину  вимагаються особливі знання 

та вміння, що зумовлюють ретельну підготовку 

кіберзлочинця, та є результатом складних гносе-

ологiчних процесів. То ж питання про форму ви-

ни у вигляді необережності заздалегідь виглядає 

абсурдним і свідчить про хибність пізнавальних 

процесів дослідника. Проте, як експеримент 

спробуємо сконструювати ситуацію, яка тісно 

пов'язана з кібернетичними злочинами та зазда-

легідь передбачає необережність, як форму вини: 

користувач, який має безпосередній доступ до 

комп'ютерної системи, де зберігаються й оброб-

ляються важливі дані, з причин власної необере-

жності (причин може бути безліч) чинить певні 

необдумані дії, внаслідок яких комп'ютерна сис-

тема починає функціонувати неналежно, пору-

шується логіка роботи операційної системи або 

ж прикладних програм, що призводить у резуль-

таті до повної або ж часткової втрати інформації. 

Звісно ж, що на кожну тезу знайдеться антитеза, 

і, беззаперечно, з'являться ті, хто стверджувати-

муть, що в нас час, із наявними гносеологічними 

можливостями будь-яку інформацію з електрон-

них носіїв можна успішно відновити. Але, як 

свідчить практика системного адміністрування, 

часто трапляються випадки, коли з тих чи інших 

причин відновити інформацію стає неможливо, а 

ні програмними, а ні апаратними засобами.  

У такому випадку є всі підстави констатувати 

наявність необережної форми вини у користува-

ча комп'ютерної системи. Адже його необережне 

та неправильне поводження з комп'ютерною сис-

темою призвело до втрати інформації. Проте, чи 

можна віднести цей випадок до кібернетичного 

злочину, залишається питанням, оскільки факт 

втручання відсутній, та й доступ до комп'ютерної 

системи користувач одержав у правомірний спосіб.  

Часто оперуючи термінами, що познача-

ють гносеологiчні суб'єкти у кібернетичному 

просторі, з необхідністю актуалізується питання 

про їх детальний аналіз і класифікацію, умовно 

розподіливши їх за гносеологiчним та еврестичним 

потенціалами. Кожен з них по-різному інтерпретує 

події та процеси, що мають місце у віртуальному 

середовищі. Тож спробуємо поділити суб'єкти кі-

бернетичного простору на дві групи: 
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Користувачі (до цієї групи належать ті, хто 

користуються послугами комп'ютерних систем і 

мереж у науково-практичних, навчальних та 

інших приватних цілях); 

Системні адміністратори (ця група 

охоплює те коло суб'єктів, на яких законом покла-

дено обов'язки обслуговувати та налаштовувати 

комп'ютерні системи, а також у разі виникнення 

певних проблем, негайно усувати їх); 

Відповідно до запропонованого критерію, з 

легкістю можна простежити гносеологічні інтен-

ції вказаних суб'єктів. Пізнавальні процеси кори-

стувача в більшості випадків спрямовані на по-

шук і отримання інформації, пов'язаної з явища-

ми, подіями та процесами, які мають місце в сус-

пільстві, державі та навколишньому середовищі. 

Окрім того, віртуальна реальність дає можли-

вість гносеологiчному суб'єкту вільно обмінюва-

тися електронними документами, здавати звіти, 

працювати з віддаленими базами даних, здійс-

нювати банківські транзакції, тобто використо-

вувати мережеві ресурси у прагматичних цілях. 

Але ж чи вичерпується на прагматичних цілях 

потенціал віртуального середовища? Відповідь 

очевидна, адже зі зміною гносеологічного запиту 

видозмінюється й віртуальна реальність, перет-

ворюючись із прагматично зорієнтованого сере-

довища у поліфункціональний мультимедійний 

сервіс, що дає змогу користувачеві зануритись у 

події улюбленого фільму, ще раз пережити ін-

тригуючі моменти спортивного матчу чи про-

слухати музику улюбленого виконавця. 

Як бачимо, пізнавальна інтесивність кори-

стувача комп'ютерної мережі зашишається дово-

лі-таки обмеженою, оскільки дуже часто зосере-

джується саме на задоволенні особистих потреб 

та інтересів і може бути безпосередньо пов'яза-

ною із виконанням гносеологiчним суб'єктом 

своїх посадових обов'язків. У зв'язку з цим мо-

жемо прийти до висновку, що гносеологiчні про-

цеси, які мають місце у свідомості користувача, 

за своєю природою вузькоспрямовані та предме-

тно обмежені. Адже внутрішні механізми функ-

ціонування комп'ютерної мережі не є об'єктом їх 

зацікавленості, що й створює для них своєрідне 

обмеження у вигляді ―пізнавальної завіси‖. 

Проте існує категорія суб'єктів, для яких 

пізнання особливостей інфраструктури комп'ю-

терних систем і мереж є професійним обов'яз-

ком, справно дотримуючись якого комп'ютерні 

системи завжди працюватимуть стабільно, за-

безпечуючи цим цілодобовий та необмежений 

доступ для користувачів віддаленої системи. Фу-

нкція адміністрування, яка є основною в гносео-

логiчній діяльності системного адміністратора, 

багатоаспектна та не обмежується одним чи дво-

ма напрямами діяльності, а охоплює цілий ком-

плекс пізнавально навантажених процедур.  

А саме: встановлення  та конфігурування апара-

тного та програмного забезпечення; планування 

та здійснення робіт із розширення мережевої 

структури на підприємствах, установах та орга-

нізаціях; створення і збереження резервних копій 

даних, які обробляються в комп'ютерних систе-

мах; завчасне встановлення необхідних оновлень 

(патчів, заплаток) для операційної системи та 

прикладного програмного забезпечення; а також 

відповідальність за інформаційну безпеку ком-

п'ютерної мережі. Звісно, що всі вищезазначені 

функції адміністрування особливо важливі, адже 

нехтування хоча б однією із них може призвести 

до непоправних результатів, що у негативний 

спосіб відобразяться на функціонуванні комп'ю-

терної мережі. То ж, згідно з таким станом справ, 

бачимо,  що для успішної реалізації своїх обов'я-

зків системний адміністратор вимушений на 

професійному рівні володіти усіма напрямами, 

які входять до функції системного адмініструван-

ня. Адже в рамках герменевтичного дискурсу пі-

знання цілого розпочинається з осягнення його ча-

стин. Тобто для успішної гносеологічної діяльності 

(для пізнання всієї комп'ютерної системи) необхід-

ним постає розуміння її окремих конструктивних 

елементів, осягнувши які, в системного адміністра-

тора вибудовується цілісна структура комп'ютерної  

мережі. Очевидно, що в нашому випадку на більш 

детальну увагу заслуговуватиме останній обов'язок 

системного адміністратора, оскільки від нього без-

посередньо залежить успішність скоєння кіберне-

тичного злочину.  

Будь-яка діяльність із захисту комп'ютер-

них систем і мереж завжди базується на так зва-

ній ―політиці безпеки‖, яка розробляється та 

впроваджується в дію системним адміністрато-

ром. Саме від правильно вибраної політики за-

лежить захищеність усієї мережевої інфраструк-

тури, оскільки такі дії вимагають комплексного 

аналізу та дозволяють виявити наявні вразливос-

ті, а також передбачити можливі. Така діяльність 

вимагає від системного адміністратора напруже-

них пізнавально зорієнтованих зусиль і глибоко 

аналітичного мислення. Одним із його завдань є 

моделювання можливих критичних ситуацій, що 

можуть виникнути із будь-яким апаратним чи 

програмним механізмом інформаційної системи. 

Іншими словами, таке моделювання іменується 

―тестом на проникнення‖. При реалізації такого 

тесту  відбувається своєрідна підміна гносеоло-
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гічними суб'єктами своїх екзистенціальних ро-

лей. Системний адміністратор практично нічим 

не відрізняється від комп'ютерного злочинця, 

оскільки ж використовує ідентичні засоби та 

способи. Ось тільки, на відміну від кіберзлочин-

ця, йому зазделегідь відома мережева топологія, 

а також інші особливості функціонування ком-

п'ютерної системи. Відмітність становить лише 

мотиваційна складова, адже своїми діями систе-

мний адміністратор має намір виявити прогали-

ни у захисних механізмах комп'ютерної мережі 

та, в разі їх виявлення, терміново виправити. Ко-

рисність такого тесту очевидна, оскільки моде-

лювання нестандартних ситуацій лише зміцнює 

інформаційну систему, дає змогу адміністратору 

побувати «по ту сторону барикад». Проте резуль-

тати такої процедури не до кінця об'єктивні, та мо-

жуть піддаватися нищівній критиці. Оскільки сис-

темному адміністратору, як нікому іншому, відомі 

всі події та процеси, що мають місце у його мережі, 

то ж питання об'єктивної оцінки ставиться під не-

абиякий сумнів. Для розвіяння будь-яких сумні-

вів у такій ситуації до аналізу комп'ютерної сис-

теми залучається експерт, який виступає в ролі 

оцінюючого критика, що зобов'язується детально 

проаналізувати інформаційну систему, та в ре-

зультаті своєї діяльності надати адміністратору 

чи керівництву компанії детальний звіт про ви-

конану роботу та виявлені у процесі вивчення і 

дослідження вразливості.  

Тож можемо з упевненістю стверджувати, 

що весь складний комплекс гносеологiчно нава-

нтажених дій спрямований на повноцінну реалі-

зацію лише однієї категорії – інформаційної без-

пеки. Саме безпека сприяє формуванню та вини-

кненню своєрідної пізнавальної межі у віртуаль-

ному середовищі, переступивши яку, суб'єкт пі-

знання автоматично набуває статусу комп'ютер-

ного злочинця, що й стає з погляду позитивного 

права підставою для притягнення особи до від-

повідальності. Але, що ж насправді являє собою 

пізнавальна межа? Що слугує засобом її утворен-

ня? Та наскільки реально можна осягнути її абст-

рактну сутність? Для з'ясування вищезгаданих пи-

тань спробуємо звернутися до особливостей функ-

ціонування захисних механізмів, а саме: спробуємо 

зрозуміти, як вони впливають на процес виникнен-

ня пізнавальної межі.  

Захисні програмно-апаратні комплекси, 

внаслідок упровадження в інформаційну систему 

створюють так званий захисний периметр, або ж 

―захисну оболонку‖, яка обгороджує всю ком-

п'ютерну мережу, не залишаючи ―вільного прос-

тору‖ для несанкціонованого віддаленого втру-

чання. Тобто, створюючи так звану пізнавальну  

межу, яка не дає змоги користувачеві дізнатися 

більше, а ніж йому дозволено правилами інфор-

маційної безпеки. Також можуть застосовуватися 

правила фільтрації запитів, що надходять до 

комп'ютерної системи, і в разі виявлення підоз-

рілих пакетів даних, такі запити відкидаються та 

не досягають поставленої мети. Виявлення де-

структивних запитів відбувається через наявність 

певних сигнатур, згідно з якими всі надіслані 

запити звіряються на предмет відповідності 

встановлених правил. Чутливість пізнавальної 

межі теж може піддаватися корегуванню, адже 

залежно від установленого режиму чутливості 

залежить реакція захисних механізмів на різно-

манітні ситуації, що можуть мати місце у мере-

жевій інфраструктурі. Іншими словами, пізнава-

льна межа залучає до дії захисні механізми в разі 

потрапляння деструктивних запитів у простір 

їхньої діяльності, що може свідчити про наяв-

ність певної небезпеки. Деструктивний запит – 

це сформований у чітко визначений спосіб пакет 

даних, внутрішні властивості та характеристики 

якого мають намір справити негативний вплив на 

захисні механізми комп'ютерної мережі. У дано-

му випадку йдеться про пошук слабких місць у 

інстальованих системах захисту, що дають змогу 

кіберзлочинцю безперешкодно проникати до 

файлової системи, а також змінювати параметри 

захисних механізмів. Отже, отримавши можли-

вість змінювати параметри захисних механізмів, 

комп'ютерному злочинцю стає можливо зміню-

вати й вищезгадану пізнавальну межу, що пом'я-

кшує дію захисних систем, роблячи їх більш ло-

яльними до деструктивних запитів. 

Підсумовуючи вищесказане з приводу кри-

терію класифікації суб'єктів пізнання, доречним 

буде згадати про його умовність і відносність, 

адже цілком імовірно, що в рамках іншого пізна-

вального підходу такий критерій може бути сут-

тєво зміненим, доповненим або ж запереченим. 

Так що в жодному разі наведений критерій кла-

сифікації не претендує на статус істинного, а 

лише являє собою один із можливих критеріїв 

класифікації суб'єктів пізнання. Рішення про від-

сутність категорії кіберзлочинця серед класифі-

кації гносеологiчних суб'єктів зазделегідь про-

думане й обгрунтоване, оскільки будь-хто із ко-

ристувачів чи системних адміністраторів за пев-

них умов може бути причетним до скоєння кібе-

рнетичного злочину, то ж виділяти кіберзлочин-

ця в окрему категорію пізнавальних суб'єктів  

просто немає сенсу.  
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Висновки. Пізнавальні процеси пронизу-

ють увесь соціально-буттєвий устрій людини, 

торкаючись не лише соціально-правового вимі-

ру. Віртуальна реальність, як новітнє середовище 

спів-буття-з-Іншим створила нові форми між-

суб’єктної комунікації, а отже, актуалізувала  

нові форми пізнавальних процесів. Кібернетич-

ний злочин, як один зі способів пізнання віртуа-

льного середовища постає результатом хибності 

пізнавального процесу, що виступає найкорот-

шим шляхом до поставленої мети.  
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Actualization of onto-gnoseological model of cybercrime 

 

Summary 

The article unfolds specificity and peculiarities of the cognitive processes which take place in the 

cyberspace. They are the result of cognitive activities of the subject and directed to commit cybercrime-

s. Classification of the gnoseological subjects gives the possibility to understand who commits a cybercrime, 

under which circumstances and for what reason. 
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Актуализация онто-гносеологической модели кибернетического преступления 

 

Аннотация 

Раскрывается специфика и особенности  познавательных процессов, которые имеют место в 

кибернетическом пространстве, и являются результатом познавательной деятельности субъекта, а 

также  направлены на совершение кибернетических преступлений. Классификация гносеологических 

субъектов дает возможность более детально понять кто, при каких обстоятельствах и для чего совер-

шает кибернетическое преступление. 

Ключевые слова: познание, познавательный процесс, гносеологический субъект, кибернетичес-

кое преступление, деструктивный запрос, причина, цель, вина. 
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ПРОБЛЕМА ДИВЕРГЕНЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ГЕРМЕНЕВТИКИ  

У КОНЦЕПЦІЇ Х.-Г. ГАДАМЕРА 

 
Проаналізовано проблему розуміння першоджерела як для правової, так і для історичної герменевтики, 

яке можливе через пізнання власне правового тексту. Визначено, що у площині дуалізму правова інтерпретація 

має особливе догматичне завдання для юридичної герменевтики, яке для історичної герменевтики другорядне. 

Доведено, що герменевтичні інтерпретації історика і правника дивергентно існуючі, тому що у їх рамках відно-

сно кожного правового тексту здійснюється безпосередній пошук смислу (істини). 

Ключові слова: історична герменевтика, юридична герменевтика, інтерпретація, дивергенція. 

 

Постановка проблеми. Необхідність пог-

либленого дослідження такого важливого соціа-

льного феномена як право змусила правознавців 

звернутися у кінці ХХ століття – на початку ХХІ 

століття до розробки питань інтерпретації у сфе-

рі правових понять. Це сьогодні й зумовлює ін-

терес до герменевтики – важливого напрямку 

сучасної наукової думки, який активно розробляє 

проблеми інтерпретації.  

Сучасна юридична герменевтика як самос-

тійний науковий напрям у вітчизняній юридич-

ній науці – явище відносно молоде. Але, на наше 

переконання, саме герменевтичний підхід до 

права відповідає гуманітарним і правовим ідеа-

лам сьогодення.  

Герменевтична проблематика була предме-

том активних наукових дискусій у західній пра-

вовій думці ще з середини ХIХ століття, однак 

значного розвитку (справжній «герменевтичний 

бум») юридична герменевтика набула у другій 

половині ХХ – на початку ХХІ ст. І, в першу чер-

гу, у концепції Х.-Г.Гадамера – німецького філо-

софа, одного з видатних представників гермене-

втики ХХ століття, герменевтика отримала ста-

тус не тільки методу гуманітарних наук, але й 

статус своєрідної онтології. Можна стверджува-

ти, що концепція розуміння Г.Гадамера, з одного 

боку, є дотичною до багатовікової традиції – до 

герменевтики як теорії-практики тлумачення те-

кстів, з іншого – указує на кардинальну зміну, 

якої ця традиція зазнає. Для Х.-Г.Гадамера гер-

меневтика має справу, передовсім, не з методами 

гуманітарних наук, а з універсальністю розумін-

ня та інтерпретації. Розуміння є відкритим істори-

чним процесом. Думка, за Х–Г. Гадамером, ніколи 

не буває остаточною, бо все нові історичні обста-

вини постійно спонукають до подальших роздумів. 

Герменевтика Гадамера пов'язує розуміння з істо-

ричною зумовленістю інтерпретації. Якщо до 

Г.Гадамера завданням герменевтики було проник-

нення інтерпретатора у «світ автора», то завдання 

герменевтики за Гадамером стало не подолання 

«бар'єра», що відокремлює одну історико-

культурну ситуацію від іншої, а в усуненні відстані 

між ними, у «переміщенні» у ситуацію. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Для формування власних наукових положень і 

висновків стосовно дивергенції історичної та 

юридичної герменевтики у концепції Г.Гадамера 

основою стали праці, власне, Г.Гадамера, а та-

кож праці дослідників проблем юридичної гер-

меневтики та положень концепції герменевтики 

Г.Гадамера, а саме: В. Дільтея, Х. Гафарова,  

А. Овчинникова, С.Квіта, С.Алєксєєва, В.Сусло-

ва, Є.Васьковського, Ю.Власова, П.Рабіновича, 

В.Титова, О.Шульги, О.Атарщикової, Б.Бессо-

нова, І.Вдовіної, М.Блажевича, Н.Лопханової, 

В.Малахова, А.Козловського, О. Марченко, 

В.Кузнєцова, Грегорі Лея (Gregory Leyh), 

Дж.Маклеана (John McLean), Ріхарда Палмера 

(Palmer Richard E.) 

При написанні статті використовувалися 

також останні досягнення таких вчених: 

О.Мережко, Писаревського А.Є., І.Малинової,  

К. Шелестова, І. Честнова, С. Максимова, Н. Ха-

бібуліної, М.Мамич, Р .Бірюкова, О.Стовби, А. 

Бернюкова. Н. Гураленко. 

Мета статті – проаналізувати проблему ро-

зуміння правового тексту у площині правової та 

історичної герменевтики, визначити особливий 

дуалізм правової інтерпретації та довести, що гер-

меневтичні інтерпретації історичної та юридичної 

герменевтики є дивергентно існуючими. 

Виклад основного матеріалу. До цього 

часу розуміння того, що історичний концепт за-

лежить від життя, означало, що він має за основу 

передбачення значення цілого, яке заховане в нас 

самих. Усвідомлення є чимось більшим, аніж 

просто універсальним методом, який час від часу 

проявлявся через спорідненість істориків із їхні-

ми історичними об'єктами. Це не означає, що цей 

факт є власним випадковим розумінням історика, 
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а рідше фактом історичності власного розуміння 

історика, яке спрацьовує у виборі об'єктів [18]. 

На думку Х.-Г.Гадамера, не існує цілковитої 

протилежності між цими обома аспектами, оскі-

льки за природою ми припускаємо, що правове 

значення юридичного тексту чітке, та що сучасна 

юридична практика просто поділяє погляд значен-

ня першоджерела. Проте він не звертає увагу на 

той факт, що це значення першоджерела як для 

правової, та і для історичної герменевтики загалом, 

повинно стати доступним через самий текст. 

Щоб бути більш чітким, це означає, що 

фахівця з історії права цікавить лише початкове 

значення права, спосіб, за допомогою якого його 

можна було зрозуміти, та обґрунтованість, яку 

мало в собі поняття права, коли його вперше 

оприлюднили. Але як же про це дізналися? Чи 

могли знати про початкове значення права без 

обізнаності у змінах обставин, які розділяють 

сучасне від минулого? Чи не повинні вони вчи-

няти так само, як суддя, зокрема, зрештою прий-

мати початкове значення із вигідної позиції су-

часності? На думку Гадамера, проблематика ге-

рменевтики вважається рівносильною як для іс-

торика, так і для правознавця, пояснюючи це 

тим, що, маючи справу з різного роду текстами, в 

обох випадках зразу ж виникає процес очікуван-

ня значення слова. Не існує прямого доступу до 

історичного об'єкта дійсно виявляючи його істо-

ричну цінність. Історик повинен виконувати такі 

ж функції, як і правознавець [18].  За інтерпрета-

цією Гадамера, герменевтика права не є винят-

ком. Навпаки, вона здатна відродити проблема-

тику герменевтики в її повному обсязі таким чи-

ном, що дане відновлення колишньої одиниці 

герменевтики призведе до єдності права та бого-

слов'я разом із філологією [18]. Проблематика 

герменевтики як з боку історії так і з боку права 

матиме однакову силу коли йтиметься про текст в 

якому виникатиме процес очікування значення 

слова з точки зору підходу суттєвої герменевтичної 

відповідності щодо питання універсальності. 

До того ж, філософія герменевтики Гада-

мера репрезентує величезну переорієнтацію гер-

меневтики, звільняючи її від методично захище-

ної об'єктивності. Цей факт дає перспективу для 

огляду наукового прогресу загалом з погляду 

універсальності герменевтичного аспекту [19]. 

Цей факт повинен бути розтлумачений разом з 

універсальністю, що відповідає принципу Канта, 

який мав у своїй основі обґрунтованість естетич-

ної кари, яка виступає у співвідношенні з прак-

тичною карою у герменевтиці і не може походи-

ти та бути підтвердженою універсальним прин-

ципом. Більше того, Гадамер припускає, що іс-

нує апріорі принцип (незалежний від досвіду) у 

дискусії Канта про естетичність смаку, який не є 

узаконеним через емпіричну універсальність 

[18]. Питання смаку не можуть бути вирішені за 

допомогою значення аргументів і доказів. Ми не 

можемо мотивувати смак чи вибір, так само як і 

смак не може бути досягнений за допомогою ем-

піричної універсальності. 

Гадамер вважає, що універсальність 

(Allgemeinheit), обмежена приписуванням її до 

права покарання, аж ніяк не є настільки загаль-

ною (gemein), як вважає Кант. Засновуючись на 

ідеї Канта про покарання окремого, цей факт 

можна тлумачити як на вимогу універсального та 

звукового розуміння, де "загальна" є найбільш 

правдивим значенням, яке несе слово; і його мо-

жна всюди знайти без володіння будь-якими за-

слугами чи перевагами [19]. На прикладі Гада-

мера шахрай, - це той хто чітко може визначити 

людську слабкість та завжди може зробити пра-

вильний обманний маневр, проте не володіє 

"звуковим покаранням" у найширшому значенні 

цього терміна. Хоча шахрай має судження про 

правильне та неправильне, він до кінця не усвідом-

лює що ж є насправді важливим, з правильного та 

звукового погляду [19]. Для Гадамера як поняття 

смаку, так і судження дає оцінку об'єкту стосовно 

герменевтичного цілого, намагаючись знайти спо-

соби їх поєднання. Отже, повинен бути зміст по-

няття смаку більше ніж розуміння [19]. Гадамер 

констатує, що цей зміст поняття смаку, очевидно, 

потрібний, де б не йшла мова про ціле.  

Згідно з міркуванням Гадамера про універ-

сальність, він формулює нове поняття для кон-

цепту судження, де констатує, що судження не є 

настільки широким поняттям, як вимога, яка, 

безперечно, повинна бути виконана. Кожен має 

достатньо "почуття спільності" (Gemeinsinn), 

тобто судження, яке можна очікувати у демон-

страції "почуття об'єднання" (Gemeinsinn), істин-

ної моральної та цивільної солідарної відповіда-

льності, а це означає судження про добро та зло, 

а також інтерес "задля спільного блага" [19]. 

"Навіть концепти моралі ніколи не подаються у 

своїй цілісності або ж їх визначають стандарт-

ним однозначно. Навпаки, життєвий порядок за 

допомогою законів про права та мораль є незавер-

шеним і виступає доповненням до необхідних пот-

реб існування. Судження чи кара необхідні для 

встановлення правильної оцінки конкретної вимо-

ги" [19]. Ця функція судження загальновідома, 

особливо у галузі юриспруденції, де додаткова фу-
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нкція герменевтики спричиняє адаптовану реаліза-

цію закону. 

Окрім цього, Гадамер пояснює, що для то-

го, щоб займатися вивченням історичних тради-

цій більш ретельно та ґрунтовно, сприйнятли-

вість до "відмітності" робіт мистецтва або ж ми-

нувшини повинна обов'язково бути доведеною. 

Ця ідея про дослідження традиції сама собою 

примусила Гадамера слідувати ідеям Гегеля в 

тому, щоб надавати особливого значення загаль-

ним характеристикам "формування", тобто бути 

"відкритим до всього незвіданого, або ж більш 

універсальним поглядом" [19]. Водночас Гада-

мер вважає, що "формування" існує так, що не-

має ніяких цілей, окрім створення себе самого. 

Він трактує поняття "формування" як лише таке, 

яке діє та призводить до кінця [19]. Герменевти-

чний концепт "формування" охоплює поняття 

пропорції та історичної відстані у відношенні до 

себе самого та полягає в розвиткові себе самого 

аж до меж універсальності. "Розташуватися на рів-

ній відстані одне від одного та від чиїхось особис-

тих намірів означає поглянути на них так, як інші 

бачать їх". Проте потрібно взяти до уваги той факт, 

що Гадамер вважає, що ця універсальність аж ніяк 

не універсальність концепту в усвідомленні. Цей 

факт є настільки припустимим, наскільки й "погля-

ди інших" [19]. Універсальність концепту у цьому 

зверненні герменевтики полягає у тому, що вона 

залишається відкритою конкретній галузі та пояс-

нюється об'єктивною/суб'єктивною розбіжністю в 

межах того, що відкрите їй. 

На думку Гадамера, обговорення проблеми 

цілого та частини в герменевтиці повинно розг-

лядатися більше в контексті універсалізму, аніж 

як питання методу. Гадамер порушує питання 

про те, чи "універсальність розуміння припускає 

односторонність у своєму змістові, оскільки у 

ній відсутній критичний принцип у відношенні 

до історичної традиції та, як уже зазначалося ра-

ніше, вона підтримує універсальний оптимізм". 

Можна підтвердити знання про intentio operis, 

лише порівнюючи його з текстом як конкретного 

цілого. Ця ідея також давня та походить ще з ча-

сів Августина (De doctrina Christiana): будь-який 

переклад, узятий як витяг із певної частини текс-

ту, може бути схваленим у тому випадку, якщо 

він затверджений та повинен бути відхиленим у 

випадку, коли його піддають сумнівам перекла-

дами інших частин цього ж тексту. У цьому зна-

ченні внутрішня текстова когерентність іншим 

способом контролює нестримний хід думок чи-

тача [19]. Незважаючи на це, концепт цілого по-

винен самостійно бути визнаним як зрозумілий 

лише відносно [19]. У результаті, цілісність зна-

чення, яка повинна бути зрозумілою в контексті 

історії чи традиції, ніколи не виступає значенням 

цілої можливості сприйняття історії, на яку нам 

згодом треба звертати увагу. 

Мовою спілкування, поезії та перекладу 

гіпотетична структура мови з'ясовується не як 

переобрання чогось, що вже є даним, а як прихід 

у мову цілісності значення. Це бачення веде нас 

до епохи діалектичного підходу грецького письма, 

де греки не збагнули розуміння як методичну дія-

льність суб'єкта, а як дане, що створює сам пред-

мет, і через що самостійно ж "страждає" та чому 

самостійно піддається. Це саме і є тією діяльністю 

самого предмета, який виступає дійсним теоретич-

ним жестом, що оволодіває увагою оповідача. 

Увійти в мову не означає, що вона набуває другої 

суті, а швидше, що певний предмет репрезентує 

себе, ніби він належить до власної суті [19]. Тобто 

мова володіє діалектичною одиницею; розбіжність, 

яка існує в мові між її власною суттю та її репрезе-

нтацією, не є розбіжністю взагалі [18]. 

Крім того, універсальність усвідомлення 

поєднана із цією одиницею мови. Універсаль-

ність мови означає, що вона не є розмежованою 

галуззю вимовного у порівнянні із сферою неви-

мовного. Мова є всеохоплюючою, і з її глибин 

нічого докорінно не може бути вилучено. Прий-

маючи цілковиту погодженість мови, ми повинні 

усвідомити, що інтерпретація належить швидше 

до найістотнішої одиниці значення тексту, аніж 

до універсальності розуміння. Це і є причиною 

того, чому унітарне твердження інтерпретовано-

го тексту стверджується тим фактом, що ми сти-

каємося з ним у кожному перекладі. Чи це озна-

чає, що розуміння вже якраз містить у собі саме 

ту істотну одиницю інтерпретації? Чи розуміння 

разом з істотною одиницею, яких ідентифікують 

разом, означають одну і ту ж дійсність, що по-

винна перевищувати межі обох? 

Здавалося б, що інтерпретація чи розумін-

ня, репрезентовані в існуванні буття, представ-

ляють і репрезентують (абстрактно) сукупність 

буття як такого. Через опис найбільш універса-

льних посилань на джерела буття інтерпретація 

відкриває те, на що розуміння подає посилання у 

сфері існування буття як такого. Ґрунтуватись на 

інтерпретаційних універсальних характеристиках 

буття, означає, що одиниця досвіду передує роз-

судливості знань. Це може походити від того фа-

кту, що необхідність інтерпретаційних співвід-

ношень у сукупності з фактом, що всьому є своє 

пояснення, істотно передує у своєму розвиткові 

розмаїтті знань. Цей факт і викриває причину 
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того, чому Хайдегер, раніше всіх інших, зобра-

жає концепт розуміння лише як універсальну 

визначеність [19]. 

Тут ми повинні провести дискусію про не-

взаємне доповнення об'єктивності в історичному 

пізнанні та феноменах, де варто обмінятися ро-

зумінням історичних міркувань із тими, хто 

більш обізнаний у даних питаннях, щоб здійсни-

ти поставлені завдання у сфері інтерпретації. Це 

питання носить історичний характер інтерпрета-

ції, який сприймався як фактор, що допускає ли-

ше "відносну об'єктивність". За Гадамером, 

справжнє історичне мислення повинно брати до 

уваги власну історичність, оскільки тільки тоді 

воно перестане переслідувати ілюзії історичних 

об'єктів, які є об'єктами "передових досліджень" і 

навчиться розглядати об'єкт як такий, що його до-

повнює. Істинний історичний об'єкт не може взага-

лі бути об'єктом, а швидше те, що встановлюється 

як історична дійсність, і є дійсністю історичної ін-

терпретації. Тобто герменевтика має мету проде-

монструвати дійсність і ефективність історії в ме-

жах власної інтерпретації [18] 

Є ще дещо, що об’єднує сучасні критичні 

оцінки історичного об'єктивізму, а саме, усвідо-

млення, що так званий суб'єкт знання має таку 

саму форму буття, як і об'єкт, а отже, і об'єкт і 

суб'єкт належать до одного і того ж історичного 

руху. Суб'єктивно-об’єктивна протилежність 

вважається легітимною, де об'єкт, або ж res 

externa, є абсолютним порядком до res cognitans. 

Heзважаючи на це, історичне пізнання не можна 

доречно описати даним концептом об'єкта й 

об'єктивності [18]. 

Історичне пізнання, на думку Гадамера, 

можна досягти, лише споглядаючи на минуле в 

його цілісності із сучасністю, що саме і просте-

жується в роботі правознавця, в його практичній 

та нормативній роботі "забезпечення незламної 

цілісності закону та збереження традиції право-

вої ідеї". Правознавець ставить перед собою пи-

тання, чи справа, яку розглядають є справді ха-

рактеристикою загальної проблеми історичного 

тлумачення. Це суттєве питання для Гадамера, яке 

полягає в тому, чи фахівець з історії права, який 

звертається до правових культур минувшини (і 

звичайно, будь-який історик, який намагається зро-

зуміти минуле, яке немає ніякого стосунку до су-

часності), впізнає себе в цій справі, яку ми розгля-

даємо, а саме: закон, який усе ще в силі. Він би ві-

дповів, що правова інтерпретація має особливе 

догматичне завдання, яке досить-таки чуже для 

історичної герменевтики [20]. ―…Герменевтичні 

ситуації історика і юриста збігаються… у тому, що 

відносно всякого тексту ми живемо в безпосеред-

ньому смислоочікуванні‖ [3, с. 304]. 

Очевидно, правова герменевтика не може 

бути цілком задоволеною, використовуючи су-

б'єктивний принцип значення та початкове праг-

нення законодавця як основний критерій інтерп-

ретації. Часто вона не може уникнути участі 

об'єктивних концептів, тобто поняття закону, 

вираженого в окремому праві. Отже, можна роз-

глядати звернення закону до окремої справи як 

логічний процес зарахування індивіда до універ-

салу [20]. На думку Гадамера, що протирічить 

погляду Бетті, не було б достатньо лише заявити, 

що завдання історика полягає лише в простому 

"відновленні первісного значення правової докт-

рини", а правознавця – "гармонізувати значення 

із сучасною існуючою дійсністю". Ця розбіж-

ність представить визначення правознавця більш 

універсальним, щоб нести в собі завдання фахів-

ця з історії права. Ті, хто намагається зрозуміти 

істинне значення закону, повинні збагнути спо-

чатку "його початкове значення". Тому, згідно із 

твердженнями Бетті, потрібно розмірковувати з 

погляду правової історії, сприймаючи історичне 

тлумачення як лише засіб для досягнення поста-

вленої мети [20]. 

Гадамер вважає, що проблематика значен-

ня закону однакова як з юридичного, так і з істо-

ричного погляду. Це протистоїть Кантовій роз-

біжності між визначальним судженням, де інди-

відуальний універсал підпорядковується вже да-

ному універсалу, та мисленнєве судження, яке 

намагається віднайти універсальний концепт для 

даного індивідуалу. Гегель чітко зазначив, що 

питання розподілу цих двох функцій судження є 

сущою абстракцією; і судження присутнє в обох 

цих функціях. Універсал, якому підпорядкову-

ється індивідуал, продовжує визначати себе че-

рез цей самий індивідуал. Отже, правове значен-

ня закону визначається через розгляд певного 

рішення, та якщо говорити загалом, універсаль-

ність закону визначається через конкретність 

певної справи [20]. 

Що ж до закону, то можна розпочати його 

тлумачення з умови того, що герменевтика не роз-

глядає його з погляду ні схематичних чи методоло-

гічних інтересів теоретиків права, а ще менше з 

погляду стратегічних інтересів адвокатської чи 

юридичної практики; а швидше – з погляду перес-

тороги, що стосується тих умов за яких ці інтереси 

будуть переслідуватися. Іншими словами, якщо 

можна так висловитися, то інтереси герменевтики 

більше онтологічні, ніж технічні [21]. 
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На думку Гадамера "дійсне значення текс-

ту ... не залежить від непередбачених подій у ду-

мках автора ... оскільки воно завжди частково 

визначено також історичною обстановкою пере-

кладача" [19]. Текст не є простим вираженням 

авторського задуму, але й у деякій мірі поєднанням 

думок як автора так і перекладача; він виступає 

"спільним об'єктом", означаючи як те, який зміст 

його автор чи автори мали намір передати, так і те, 

як перекладачі зрозуміли те, що їм намагалися пе-

редати. Отже, "завданням історичної герменевти-

ки" є "розглянути ту напругу, яка існує між іденти-

чністю спільного об'єкта і змінною ситуацією, в 

якій його потрібно зрозуміти [19]. 

Коли Гадамер пропонує для розгляду фе-

номенологічний аналіз розгляду певної справи, 

він використовує для свого прикладу особу судді 

в межах загального права. Гадамер уточнює той 

факт, що коли суддю просять вирішити певну 

судову справу, він не може посилатись суто на 

конкретні факти, відносячи їх до певної катего-

рії, які були отримані за допомогою тих загаль-

них правил, яких навчали ще в юридичній школі. 

Судове рішення не може бути настільки методи-

чним. Перед суддею постає куди більш практич-

не завдання, яке він повинен виконати. Він пови-

нен установити зв'язок і адаптувати закон під 

кожну індивідуальну особистість кожної окремої 

справи. Рішення суду завжди містить у собі його 

застосування [19]. 

Судження Гадамера, яке звучало так, що 

текст можна правильно тлумачити і передавати 

зміст зовсім інший, аніж той, який намагався пе-

редати автор, – і справді, "текст можна зрозуміти 

тільки тоді, якщо кожен раз його розуміти по-

іншому" [19]. На думку Гадамера, текст залиша-

ється тим самим об'єктом, тоді як його значення 

змінюється, що протирічить нашій думці, яка 

полягає в тому, що текст, значення котрого змі-

нили, не може більше залишатися тим самим, 

яким він був спочатку [19]. 

"Це особливе завдання перекладу — зро-

бити закон зрозумілим чи правильно розтлума-

чити його в кожній окремій справі, а отже, в 

цьому і полягає його застосування. 

Інтерпретаційні посилання на тексти, в 

яких ідеться, чи вони відповідають визначаль-

ним, чи мисленнєвим судженням, за своїм прин-

ципом не є відмітними від вербальних посилань 

на об'єкти світового досвіду згідно з аргументом 

Шлейєрмахера, де він констатує, що досвід уні-

версалу можна досягнути лише за допомогою 

безперервного наближення до індивідуального. 

На думку Шлейєрмахера, як би літературна гер-

меневтика не імітувала усвідомлення власних 

потенціалів для інтерпретації, все одно вона фу-

нкціонує на межі між регіональною герменевти-

кою та метагерменевтикою. Будучи на межі між 

ними обома, вона розкриває, як остання загальні 

умови розуміння, та як попередня індивідуальні, 

матеріальні та історичні видозміни, які запере-

чують будь-які справедливі вимоги до універса-

льної обґрунтованості [19]. 

Гадамер вважає, що в інтимній розмові з 

товаришем його мислення більш близьке до 

співрозмовника, аніж лінгвістичні та історичні 

умови, внаслідок яких і з'являється текст. Навіть 

за таких обставин, де подається сукупність лінг-

вістичних, історичних і особистих факторів, тру-

днощі тлумачення залишаються. Це знецінює 

твердження про те, що деталі можна повністю 

розтлумачити через цілий текст, оскільки уривок 

розділяє ціле утворення даного тексту [20]. 

Герменевтика, яка не виявляє природу іс-

торичної проблематики як центрального випадку 

та не з'ясовує історичних мотивів у дослідженні 

історичних матеріалів, утрачає свій найважливі-

ший елемент [17]. Досі проблема герменевтики 

була універсальною та передуючою будь-якому 

концепту історії, тому що останній відноситься 

до аспекту того, що було завжди істотним у "пи-

таннях історії". Гадамер розглядає питання істо-

ричних досліджень без початкового розгляду іс-

торичних питань. Іншими словами, герменевтика 

є таким видом знання, яке пояснює, чому якась 

подія є саме такою через розуміння того, що вона 

відбулася саме в такий спосіб [17] 

 Історичні дослідження вимагають звер-

нення до теорії їхнього тлумачення. Звернення, 

на думку Гадамера, повинно бути частиною дія-

льності обох, як історика, так і практикуючого 

юриста, які в однаковій мірі тлумачать закон. 

Рішення правознавця повинно бути правильним, 

ніколи не безпідставним зверненням до закону. 

Тобто він повинен володіти коректним інтерпре-

туванням, що неодмінно повинно містити "зв'я-

зок між історією та сучасністю у процесі його 

тлумачення" [17]. 

Загальна структура розуміння, як зазначає 

Гадамер, реалізована в історичному розумінні, 

що означає, що конкретні зв'язки звичаїв і тради-

цій та відповідних перспектив чиїхось власного 

майбутнього виявляється ефективним у власно-

му тлумаченні [20]. Згодом ми визначимо, що не 

існує пізнавального чи необхідного a priori; 

окрім того, яке робить можливим об'єкт герменев-

тики. Герменевтична інтерпретація речей стає оче-

видною в історичному розумінні, тоді як, історичне 
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розуміння не може засновуватися схематично на 

собі самому, оскільки більше не існує будь-якої 

відповідності між суб'єктом чи об'єктом. 

Як зазначає Гадамер, історик обирає кон-

цепти, за допомогою яких описує історичну спе-

цифічність його об'єктів без особливих посилань 

на їхнє походження й обґрунтування. Він просто 

слідує своєму інтересові на основі історичного 

матеріалу та "не звертає жодної уваги на той 

факт, що ті описові концепти, які він обирає, 

можуть надзвичайно ефективно відповідати вла-

стивій йому цілеспрямованості у тому випадку, 

якщо їх будуть порівнювати із тим, що є істори-

чно відмітним і тим, що є вже загальновідомим 

фактом і, отже, незважаючи на будь-яку неупе-

редженість, вони підпорядкують відчужене буття 

об'єкта до його власних упереджених думок" 

[23]. Слідуючи поглядам Гадамера, нам варто 

замінити хибно витлумачене історичне мірку-

вання тим, яке би в ліпший спосіб виконало за-

вдання інтерпретації. Істинне історичне мірку-

вання повинно бути спроможним надати переко-

нливу інтерпретацію власної історичності. Об'єкт 

досліджень герменевтики, заснований на влас-

ному визначенні, віддає перевагу об'єктові як 

доповнення до історичного об'єкта. У цьому зна-

ченні не тільки історичний об'єкт не є об'єктом за-

галом, але і одиниця одного та іншого не може під-

даватися тлумаченню, окрім відповідності, яка є 

характеристикою самої інтерпретаційної гри. Ця 

герменевтична одиниця – єдиний аспект, який мо-

же надати можливість існування феномену герме-

невтики. Володіючи цією одиницею, істотна гер-

меневтика розкриє реальність і дієвість предмета 

історії в межах самої інтерпретації. Чи буде ця ін-

терпретація вважатися історично узгодженою поді-

єю, чи ні, - все ще залишається надзвичайно важ-

ливим питанням. 

Термін "історія" у цьому визначенні, за Га-

дамером, усе ще може вивчатися як об'єктивно 

незалежна галузь науки. Усвідомлення того, що 

здійснюється вплив історії (wirkungsgeschichtli-

ches Bewusstsein), є суттєвим і першочергово ус-

відомленням проблематики герменевтики [22]. 

Істина цієї проблематики полягає у знаходженні 

себе в межах цієї проблеми із відношенням до 

традиції, яку ми намагаємося зрозуміти. На дум-

ку Гадамера, різнобарвності цієї проблематики, 

яка відображається на чинну історію, неможливо 

цілковито досягти через нашу сутність як істори-

чного буття. Знання себе з історичного погляду 

ніколи не може бути завершеним [22]. Справді, 

інтерпретаційний текст "в історичному розумінні 

змушений відмовитися від своїх висловлювань, 

які несуть правдивий зміст", оскільки усвідом-

лення відмітності від інших в історичному розу-

мінні означає зробити дану відмітність об'єктом 

об'єктивного знання, швидше ніж просто інтерп-

ретаційну першопричину історичного розуміння, 

а це вимагає тимчасового призупинення її дій у 

своєму істинному характері [22]. Взірець універ-

сальної історії неодмінно стає особливою про-

блемою для історичного світогляду. Універсаль-

ний зміст історії потребує автономності тексту 

для критики, яка для історика вважається біогра-

фією, тобто завершеною одиницею значення: 

текст, який вважається зрозумілим у межах са-

мого себе [22]. Справді, Дільтей створював свою 

романтичну герменевтику на основі відносного 

цілого. У теорії універсальної історії, як і в гер-

меневтиці концепту життя, сукупність значень 

повинна вважатися відокремленою від особи, яка 

її усвідомлює [19, p. 187-188]. Гадамер убачає 

основу герменевтики як проникнення в деталь-

ніші межі цієї проблеми. Маючи проблематичну 

ситуацію стосовно універсальної історії, виникає 

питання стосовно герменевтики як основи науки 

про історію, оскільки не існує ніякої іншої істо-

рії, окрім універсальної. Герменевтика наділена 

цією універсальністю, за якою визначається зна-

чущість частин. 

Засновуючись на поглядах про історичну 

інтерпретацію тексту, не достатньо лише відно-

вити минулі події в історії (за аналогією з філо-

логічною інтерпретацією), оскільки історики по-

винні брати до уваги контекст, із якого пізніше 

створили історичний документ. Послідовність 

людської історії неможливо збагнути ні з теоло-

гічного погляду, ні у стилі доромантичної чи піс-

ляромантичної епохи Просвітительства, ведучи 

мову про фінальну стадію як завершення історії, 

згідно з поглядами історичних шкіл, для яких не 

існує ні кінця історії, ні нічого іншого поза її ме-

жами. Гадамер робить висновки про те, що всю 

нерозривність універсальної історії можна зро-

зуміти лише за допомогою історичної традиції. 

"Проте, це і є саме посиланням літературної гер-

меневтики, а саме, що значення тексту може бу-

ти зрозумілим через самий текст". Отже, поняття 

заснування науки історії може знайти своє місце 

в герменевтиці [22]. 

Юридична герменевтика, отже, не є окре-

мим випадком; навпаки, вона здатна повернути 

історичній герменевтиці всю широчінь її про-

блематики й відновити колишню єдність герме-

невтичної проблеми – єдність, де юрист і теолог 

зустрічаються з філологом [3, с. 304]. Гадамер по-

в'язує розуміння зі своєю думкою про історичну 
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обумовленість інтерпретації. На переконання 

Г.Гадамера, свідомість герменевтики повинна бути 

дієво-історичною. За твердженням самого Гадаме-

ра, ключове завдання у контексті розглядуваної 

нами дивергенції історичної та юридичної герме-

невтики – це "забезпечення незламної цілісності 

закону та збереження традиції правової ідеї".  

Висновки. Історичне пізнання, на думку 

Гадамера, можна здійснити, лише споглядаючи 

на минуле в його цілісності із сучасністю. Право-

знавець ставить перед собою завдання стосовно 

розглядуваної справи у сенсі загальної проблеми 

історичного тлумачення. Онтологічне питання 

для Гадамера полягає в тому, чи фахівець з істо-

рії права, який звертається до минулих правових 

культур, може інтерпретувати чинний закон. У 

площині дуалізму правова інтерпретація має 

особливе догматичне завдання, яке для історич-

ної герменевтики є другорядним. 

 Юридична герменевтика не може бути ці-

лком задоволеною, використовуючи суб'єктив-

ний принцип і початкове прагнення законодавця 

як основний критерій інтерпретації. Розуміння 

першоджерела як для правової, так і для істо-

ричної герменевтики загалом повинно стати 

доступним через самий текст. Разом з тим, як 

це бачить Гадамер, фахівця з історії права ціка-

вить лише початкове значення права, спосіб, за 

допомогою якого його можна було зрозуміти, а 

правника – також методологію і обґрунтованість, 

яку містило у собі поняття права. На думку Га-

дамера, проблематика герменевтики вважається 

рівносильною як для історика, так і для правоз-

навця, адже вони обидва мають справу з право-

вими текстами (правда, різного роду). 

Проблематика герменевтики як з боку іс-

торії, так і з боку права матиме однакову силу, 

коли йтиметься про текст, у якому виникатиме 

процес пізнання з погляду герменевтичної відпо-

відності у контексті універсальності розуміння. 

Герменевтичні інтерпретації історика і прав-

ника є дивергентно існуючими, тому що від-

носно всякого тексту здійснюється безпосере-

дній пошук смислу (істини). Пізнання та інтер-

претація, на думку Гадамера, повинні бути 

,,матрицею,, діяльності, як історика, так і прав-

ника, які тлумачать закон.  

 

Список літератури 

 

1. Бернюков А.М. Юридична герменевти-

ка як методологія здійснення правосуддя (філо-

софсько-теоретичний аналіз : дис. …канд.. юрид. 

наук: 12.00.12. / Бернюков Анатолій Михайло-

вич. –Львів, 2008. – 198 с. 

2. Бірюков Р.М. Теорія метафори, герме-

невтика та проблеми методології правової науки 

держави і права: збірник наукових праць. 

Вип.50. – Одеса: Юридична література, 2009. – 

С.54-60. 

3. Гадамер Г.-Г. Істина і метод. У 2 т. / 

Пер. з нім. / Г.-Г.Гадамер. – К.: Юніверс, 2000, – 

С. 304. 

4. Гадамер Г.-Г. Про істинність слова 

//Гадамер Г.-Г.Герменевтика і поетика: Вибрані 

твори:пер. з нім. – К.: Юніверс, 2001. – С.28–50. 

5. Гадамер Г-Г. Истина и метод: Основы 

филисофской герменевтики / Г.-Г.Гадамер; пер. с 

нем. М.А.Журинская, С.Н.Земленой, Н.Н.Бурова, 

А.А.Рыбаков. – М.: Прогресс, 1988. –704 с. 

6. Гураленко Н.А.Суддівське право пі-

знання: праксеологічний вимір : монографія / 

Н.А.Гураленко. – Чернівці: Технодрук, 2013. – 

352 с. 

7. Квіт С.М. Основи ерменевтики: на-

вч.посібник / С.М.Квіт. – К.: Вид. дім «КМ ака-

демія», 2003. – 192 с. 

8. Козловський А.А.Право як пізнання : 

вступ до гносеологіі права. –Чернівці : Рута, 

1999. – 295 с. 

9. Лопханова Н.И.Проблема понимания и 

интерпретации в герменевтике Х.-Г. Гадамера и 

культурно-исторического языка Л.С.Выгодского. 

– М., 2003. – С.258–260. 

10. Малахов В.С. Герменевтика и традиция 

// Логос. – 1999. – №1.– С.33–35. 

11. Малинова И.П. Философия права и юри-

дическая герменевтика : монографія / И.П.Мали-

нова. – М.: норма : ИНФРА-М., 2014. – 176 с. 

12. Малинова И.П. Юридическая герменев-

тика и правопонимание. – Екатеринбург, 2004. – 

101 с. 

13. Мамич М.В. Проблеми юридичної гер-

меневтики в працях Г.-Г.Гадамера // Актуальні 

проблеми держави і права: збірник наукових 

праць. Вип.50. – Одеса: Юридична література, 

2009. – С.19-22. 

14. Мережко А.А. Юридическая герменев-

тика и методология права // Проблеми філософії 

права . – 2003. – Том 1. – С. 159-162. 

15. Стовба О.В. Що зветься герменевтикою 

права? Сенс і засади правової герменевтики // 

Актуальні проблеми держави і права: збірник 

наукових праць. Вип.50. – Одеса: Юридична лі-

тература, 2009. – С.102-108. 

16. Хабибулина Н.И. Идеи юридической 

герменевтики в трудах Г.Ф.Пухты и 

Х.Г.Гадамера // Известия ПГПУ им. 



С.Б. Карвацька 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 25 

В.Г.Белинского. – 2012. – № 28. – С.169-172. 

17. Editor John McLean, "The Authenticity of 

the Text in Hermeneutics" Chapter 1. The Need of 

Hermeneutics- For A sufficient Foundation" [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.crvp. org/book/Series02/IIA-4/chapter 

i.htm (1) Main REFERENCES. 

18. Gadamer, Hans-George. Truth and Method. 

New York: Seabury Press, 1975 http: 

//www.angelfire.com/md2/timewarp/gadamer.html 

19. Gregori Leyh. Legal Hermeneutics: 

History, theory, and practice / Edited by Gregory 

Leyh.– University of California press. Oxford. – 

Works Cited, p. 13.  

20. Heidegger and The History of Philosophy. 

The Monist 1981 (423-438) 

http://plato.stanford.edu/entries/heidegger/ 

21. Legal Hermeneutics: History, theory, and 

practice / Edited by Gregory Leyh.– University of 

California press. Oxford. – Works Cited. 

22. Palmer, Richard E. Hermeneutics; 

Interpretation Theory in Schleiermacher. Dilthey, 

Gadamer, Heidegger. North Western University 

Press, 1969. http://www.crvp.org/book/Series02/ 

IIA-4/chapter i.htm 

23. Philosophical Hermeneutics. Berkley. 

University of California Press, 1976 

http://www.westminster.edu/staff/nak/courses/docu

ments/Gadamer%20Philosophical%20 Hermeneuti-

cs.pdf 

 

 

Стаття надійшла до редколегії  6 жовтня 2015 року. 

Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії М.В. Никифораком.  

 

                                                                                            

    S.В. Karvatska 

Problem of divergence of the historical and legal hermeneutics according to concept of G. Gadamer 

 

Summary 

In this article is analyzed a problem of primary source understanding concerning both legal and histor-

ical hermeneutics. It is possible through proper perception of the legal text. It is determined that in the scope 

of duality, legal interpretation play a particular dogmatic role for the legal hermeneutic, but for the historical 

hermeneutic legal interpretation play secondary role. It is proved that hermeneutic interpretation made by a 

historian and by a lawyer are existing divergently, because in the scope of these interpretations immediate 

search of the meaning (truth) regarding every legal text is realized. 

Key words: historical hermeneutic, interpretation, divergence, legal text. 
 

С.Б. Карвацкая 

Проблема дивергенции исторической и юридической герменевтики в концепции Г.Гадамера  

 

Аннотация 

Анализируется проблема понимания первоисточника как для правовой, так и для исторической 

герменевтики, что является возможным посредством самого текста. Определено, что в плоскости ду-

ализма правовая интерпретация имеет особенное догматическое значение для юридической гермене-

втики, а для исторической – является второстепенной. Доказано, что герменевтические интерпрета-

ции историка и юриста – дивергентно сосуществуют в силу того, что в их рамках относительно каж-

дого правового текста осуществляется поиск смысла (истины). 

Ключевые слова: историческая герменевтика, юридическая герменевтика, интерпретация, дивергенция. 
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ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Проаналізовано історичні дані і сучасні передумови фундаментальної ідеї становлення правового забез-

печення щодо зміцнення національної безпеки України. Визначено, що громадянське суспільство має давню 

історію та охоплює сукупність моральних, правових, економічних, політичних відносин. Саме в його рамках на 

теперішній час реалізується велика частина прав і свобод людини, та їх наявність слугує противагою державі, 

гарантуючи дотримання державою прав і свобод громадян. 
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Постановка проблеми. Правове забезпе-

чення національної безпеки України є одним з 

основних завдань державотворення. Враховуючи 

дані обставини слід зазначити, що основне за-

вдання держави на етапі правової реформи поля-

гає в тому, щоб ввести націю в правове поле, при 

чому таке завдання ускладнюється відсутністю 

єдиної ідеї, яка здатна інтегрувати суспільство. 

Тому складно відокремити національну ідею, яка 

б мобілізувала народ на різноманітні прояви пат-

ріотизму і т.п. При цьому надзвичайно небезпеч-

но підміняти національну ідею націоналізмом, бо 

для України це означало б розпад держави. От-

же, побудова розвиненого державного суспільст-

ва – фактор зміцнення національної безпеки. 

Цілком зрозуміло те, що у діяльності влади 

на перших порах превалює поверхневе "західни-

цтво" так само, як і те, що центральним пунктом 

державної та правової реформи стає питання про 

права і свободи людини.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Звернемося до історичних аспектів даного пи-

тання. Мабуть, найбільш фундаментальна ідея в 

розумінні прав людини – це ідея рівності всіх 

людей. При такому підході очевидно, що "права 

людини" як поняття походить з VI-IV ст. до н.е. 

Вперше дана ідея була висловлена софістами 

(Протогор, Антифонт, Лікофрок) і китайськими 

мислителями (Мао-Цзи і Конфуцій). Надалі в 

правовій реформі Солона ми знаходимо закріп-

лення цього принципу в обмеженні свавілля чи-

новників по відношенню до населення. Очевид-

но, що ідея рівності присутня і в християнстві. 

Відомо також, що давньоримські юристи, розро-

бивши поняття суб'єкта права і рівності всіх пе-

ред законом, внесли свій внесок у формування 

поняття прав людини. 

У період середньовіччя виникає ієрархіч-

ність права, яка обумовлена становим поділом 

суспільства, коли володіння правом визначалося 

належністю до того чи іншого стану. Однак, саме 

до цього часу відноситься перший великий до-

кумент, в якому вперше концептуалізується пра-

во і свобода людини. Це англійська "Велика хар-

тія вільностей" 1215 року, де вперше закріплю-

ється право на недоторканість особи: "Жодна 

вільна людина не буде заарештована або ув'язне-

на, чи позбавлена володіння, або яким-небудь 

чином знедолена інакше як за законним вироком 

і за законом країни". Однак вирішальну роль у 

становленні сучасної західноєвропейської кон-

цепції прав людини відіграли ідеї, що стосуються 

рівноправності людей, невід’ємним з яких є пра-

во на життя, свободу і безпеку, якими вони наді-

лені від народження (Локк Пейн, Джефферсон, 

Руссо, Монтескье, Вольтер, Гроцій). Саме ці ідеї 

стали основою конституцій та інших законодав-

чих актів в період буржуазних революцій. Так, в 

Англії це "Петиція про права" 1628 року і "Білль 

про права" 1689 року, в Америці – Декларації 

про права Вірджинії 1776 року і Декларації неза-

лежності США 1776 року, "Білль про права" 

1791 року, у Франції – Декларації прав людини і 

громадянина 1789 року. Останній документ за-

ймає особливе місце серед вказаних. Вперше в 

ньому було розкрито зміст прав людини, підкре-

слена цінність людської особистості, визначена 

роль Держави у встановленні статусу особистос-

ті у громадянському суспільстві. Права людини 

вперше оголошувалися невід'ємними і священ-

ними. Метою держави ("політичного союзу") 

проголошувалось "забезпечення природних і не-

від'ємних прав [1]. Тобто – свобода, власність, 

безпека і опір гнобленню. Серед свобод на перше 

місце висувалася свобода висловлення думок і 

поглядів, що визначалося "як одне з найцінніших 

прав людини". Але підкреслювалося, що корис-

тування свободою не повинно завдавати шкоди 

іншій людині. Також підкреслювалося, що межі 

користування правами можуть встановлюватися 

лише законом. Дуже важливе положення, згідно 

якого саме держава є гарантом збереження прав і 
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свобод. За суттю, в ньому вперше формулюють-

ся принципи правової держави: а) верховенство 

закону (все, що не заборонено законом, то дозво-

лено; ніхто не може бути примушений робити те, 

що не встановлено законом; покарання і затри-

мання особи, позбавлення власності можливо 

тільки на підставі закону); б) представницька 

форма управління (всі громадяни мають право 

особисто або через своїх представників брати 

участь у створенні закону, всі громадяни мають 

рівний доступ до всіх посад відповідно до їх мо-

жливостей); в) підзвітність всіх органів і посадо-

вих осіб (суспільство може вимагати у будь-якої 

посадової особи звіту про його діяльність). Зна-

чення цього документу для подальшого поши-

рення концепції прав людини величезна. Так, 

складно вказати хоча б одну західноєвропейську 

державу (або державу Північної Америки) у за-

конодавстві яких не були б так чи інакше вико-

ристані положення цієї декларації. Практично 

даний документ став основою і Загальної декла-

рації прав людини 1948 року. Очевидна також її ба-

зисна роль і для сучасної Конституції України [2]. 

В Україні становлення прав і свобод людини 

має не настільки багату історію. Слід зазначити, 

що в Україні за всі часи існування так і не вдалося 

запровадити правові засади регулювання. Проте 

інтерес викликає вже перший документ Старода-

вньої Київської Русі – "Руська Правда". Цей ін-

терес пояснюється тим що, за вірним висловом 

Н.М. Карамзіна, його основним змістом є "осо-

биста безпека і невід'ємність власності". Незва-

жаючи на клановість права, яка продиктована 

середньовічним укладом суспільства, даний доку-

мент декларує, що закон є вищим регуляторним 

важелем у суспільстві, що забезпечує вищу цін-

ність людського життя. І хоча судочинство вклю-

чало в тому числі і язичницькі процедури (суд 

небесний, випробування розпеченим залізом або 

окропом), важливим є те, що цим процедурам під 

пильним впливом настоятелів церков, міг бути і 

засуджений князь. За деякими свідченнями, тоді 

у XI столітті існував і суд присяжних у складі з 

12 громадян. Проте, вперше поняття прав і сво-

бод визначається в Україні за часів Просвітницт-

ва у XVIII столітті правознавцями Н.І. Новико-

вим, Р.Є. Десницьким, Я.П. Козельським та ін. 

Національна безпека в усьому світі, і в 

Україні зокрема, є і складною (бо до неї входить 

низка підсистем і складових) і, водночас, особли-

вою системою (оскільки її зараховують до окре-

мої сфери суспільного життя, відокремлюють з-

поміж інших відповідних органів). На сьогодні у 

науковій літературі точаться дискусії щодо суті 

національної безпеки, змісту основних загроз та 

реакції на них. Метою роботи є розвиток компле-

ксних досліджень з цієї тематики, яких небагато: 

більшість авторів аналізує актуальні питання на-

ціональної безпеки, ступені загроз, але тільки 

опосередковано зачіпають проблему управління 

системою та її елементами. Але написано чимало 

праць у яких розкриваються окремі питання в 

межах означеної теми: М. Безруков, О. Бєлов, О. 

Гончаренко, А. Кокошин, В. Мірошниченко, Н. 

Нижник, В. Паламарчук [3].  

Виклад основного матеріалу. Згідно з За-

коном України "Про основи національної безпе-

ки", національна безпека – це захищеність жит-

тєво важливих інтересів людини і громадянина, 

суспільства і держави, за якої забезпечуються 

сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлен-

ня, запобігання та нейтралізація реальних і поте-

нційних загроз національним інтересам. Попри 

це дехто з науковців пропонує альтернативний 

підхід: "Це ступінь (міра, рівень) захищеності 

життєво важливих інтересів, прав і свобод особи, 

суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх 

загроз" або "ступінь (міра, рівень) відсутності 

загроз правам і свободам людини, базовим інте-

ресам та цінностям суспільства і держави" [4].  

Виходячи з широкого тлумачення поняття 

"національна безпека", в нього слід включати, 

поряд з іншими складовими, і права людини. Су-

часна концепція прав людини, як підкреслював 

І.Кант, є найбільшим досягненням ліберальної 

філософсько-правової думки [5]. Він писав, що 

"право людини має вважатися священним, яких 

би жертв це не коштувало пануючій владі", а 

"політичні амбіції, якими б вони не були за фізич-

ними наслідками, повинні виходити не з еконо-

мічного стану кожної держави, а також очікува-

них прав від їх дотримання, отже, не з мети, яку 

ставить перед собою кожне з цих держав (не з 

бажання), як вищого (але емпіричного) принципу 

державної мудрості, а з чистого поняття право-

вого боргу, принцип якого дано "a priori" чистим 

розумом" [6, 7]. По суті справи, ідея природного 

права є основою і початком тієї ліберальної тра-

диції, яка супроводжує подальшу історію держа-

вно-правового розвитку не тільки Європи. Згада-

ний вище гуманізм тут є головним витоком, який 

отримав найбільш повну соціальну підтримку в 

ідеї справедливості, яку обґрунтовує природно-

правова доктрина [8]. В епоху формування цих 

поглядів ключовим питанням було питання про 

ставлення до держави і права. Тоді і виникають 

дві основні лінії, що мають, як показує подальший 

хід історії, великий новітній потенціал. 
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Якщо твердження про те, що держава і пра-

во є гальмування реалізації справедливості, по-

роджує класичну соціальну утопію в усіх її чис-

ленних модифікаціях, то твердження, що держа-

ва і право є засобом реалізації справедливості, то 

породжується сама ідеологічна основа, яка в по-

дальшому, ймовірно, стала змістовою базою лібе-

ралізму. Хоча, безумовно, зводити до лібералізму 

дану основу було б невірним. Доречність звер-

нення до І. Канта пояснюється не стільки обгру-

нтуванням самої ідеї прав людини, скільки тим, 

що такий природно-правовий погляд, стає ідей-

ною основою загальної декларації прав і свобод 

людини 1948 року, яка прийнята ООН і є фунда-

ментом міжнародної безпеки і правопорядку [9]. 

Випереджаючи виклад постулатів, які ви-

світлені в Декларації нормативних положень су-

часної концепції прав і свобод людини необхідно 

підкреслити, що право на свободу і особисту не-

доторканність ґарантує і Конституція України 

1996 року [10]. Однак тут слід застерегти, що як 

у І.Канта, так і інших мислителів Нового часу 

принцип справедливості, що реалізується через 

поняття свобод і рівноважності, ще не цілком 

чітко висловлює роль Держави, його компетен-

цію. Тим часом це має ключове значення для лі-

бералізму, що зводить компетенцію держави до 

мінімуму. Змістовне значення Держави у мисли-

телів Нового часу занадто велике, що об'єктивно 

не дозволяє інтерпретувати їх концепції як лібе-

ральні. Ось тут Держава ставить перед собою не 

формальні, а змістовні завдання. Тим не менш, 

як зазначає у своїй роботі О.Л. Главацька, пер-

шою ознакою ліберальної ідеології може бути 

визнаний погляд І.Канта на цю проблему [11]. 

Але не стільки завдяки його ідеї священність і 

апріорність права є легітимними, скільки завдяки 

багато в чому розкривається дана ідея в понятті 

легальності. Але І.Кант непослідовний у своїх 

твердженнях, стверджуючи необхідність філо-

софського обгрунтування легальності [12]. 

У прийнятій Концепції державної національ-

ної політики України стверджується, що почався 

новий етап у розвитку держави на основі тради-

цій державності, принципів громадянського сус-

пільства. Слід зазначити, що в Концепції визна-

ється важливість формування держави як самобут-

ньої культурній основі. Новий етап становлення 

нашої Держави породив цілу низку протирічних 

тенденцій суспільного розвитку, які становлять 

проблемне поле діяльності органів державної вла-

ди України. У числі цих тенденцій: прагнення на-

роду до самовизначення і об'єктивний процес 

інтеграції українського суспільства, зростаюча 

самостійність і воля громадян до зміцнення держа-

вності; потреба у проведенні загального курсу ре-

форм і різні соціально-економічні можливості, які 

обумовлені їх історичною та господарсько-куль-

турною специфікою, прагнення розвивати і збері-

гати національно-культурну самобутність і прихи-

льність духовної спільноти народу України [13]. 

Така постановка проблеми української 

державності стикається з наступними трудноща-

ми: з одного боку, держава повинна відповідати 

сучасним реаліям, а з іншого боку, вона мусить 

спиратися на свій історичний і культурний дос-

від, цінності і традиції. В економічній сфері, на-

приклад, завдання реалізації українських еконо-

мічних інтересів інституціоналізує державну ре-

гіональну політику з урахуванням традиційних 

форм господарювання. У духовній сфері вво-

диться поняття національно-культурного прос-

тору, що передбачає збереження історичної спа-

дщини та подальший розвиток національної са-

мобутності та культури українського народу. 

Необхідно підкреслити особливе значення 

задекларованого Концепцією курсу будівництва 

правової держави, її значення для розвитку дер-

жавної, соціальної, економічної самобутності та 

культурного життя народу України, що ще не 

мало аналогів в її історії. Так, дуже важливо, що 

основна мета державної національної політики 

Держави полягає у забезпеченні умов для повно-

правного соціального і національно-культурного 

розвитку України з урахуванням прав і свобод 

людини та громадянина як найвищої цінності. 

Водночас необхідно також підкреслити і те, що 

сама по собі Концепція ще не є вирішенням про-

блеми правової державності і може вести як до 

центробіжних так й до відцентрових тенденцій. 

Справа в тому, що громадянські і духовно-моральні 

спільноти виникають не стільки на основі декла-

рування необхідності дотримання прав і свобод 

людини та громадянина і визнання його вищою 

цінністю, скільки на основі конкретного (тобто 

певними сформованими соціокультурними рам-

ками ) змісту прав і свобод людини як основної 

цінності в суспільстві. Тому розробка сильної 

національно-державної ідеї залишається головним 

завданням у вирішенні проблеми формування 

дієвої системи національної безпеки України. 

Досвід останнього десятиріччя показав, що 

установка на адаптацію Україною західних соці-

ально-правових технологій не вирішує проблем 

становлення правової державності. Навпаки, вве-

дення в Україні нових правових інститутів не 

тільки не робить систему права більш працездат-

ною, але, навпаки, підриваючи основні системно-



С.В. Чумаченко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 29 

правові принципи, руйнує її. Об'єктивно цей підхід 

є суттєвою перешкодою в ефективному забезпе-

ченні національної безпеки, оскільки ігнорує соціо-

культурну обумовленість такого феномена як право. 

Висновки. Отже, повертаючись до сучас-

ної концепції прав і свобод людини як до глобаль-

ного фактору правового забезпечення національ-

ної безпеки України, потрібно підкреслити, що 

громадянське суспільство охоплює сукупність 

моральних, правових, економічних, політичних 

відносин. Саме в його рамках реалізується велика 

частина прав і свобод людини, а їх наявність слу-

жить противагою державі, гарантуючи дотриман-

ня державою прав і свобод людини. 

Тому наявність громадянського суспільства 

є умовою формування правової держави. І все ж 

воно саме потребує змін, насамперед, у правовому 

будівництві, тобто створенні законодавчої бази, 

яка на перших етапах може бути абстрактною і 

досить далекою від практичного використання 

вкрай необхідною. Ця база – основа побудови 

громадянського суспільства, сигнал для духовного 

сприйняття законів людиною і створення право-

вої особистості як вищої форми духовної особис-

тості. З таких особистостей і повинно складатися 

громадянське суспільство. Як предмет правового 

дослідження громадянське суспільство розгляда-

ється з точки зору ролі права у забезпеченні його 

життєдіяльності, структури правової дійсності, 

методологічних проблем функціонування його 

правової системи. 

Підсумовуючи вище сказане можна конс-

татувати, що в умовах сучасної української дер-

жави необхідно звернути особливу увагу на за-

кріплення інститутів громадянського суспільства 

(правова особистість, політичні партії, громадсь-

кі об'єднання тощо) з метою стабілізації нашої 

Держави, побудови розвиненого громадянського 

суспільства і створення єдиної Української Нації. 
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History resources legal support and formation of ukraine's national security 

 

Summary 

The paper analyzes the historical data and current preconditions fundamental idea of becoming legal 

support to strengthen the national security of Ukraine. Determined that civil society has a long history and 

includes a set of moral, legal, economic and political relations. It is in this framework is implemented at 

present most of the human rights and freedoms, and their presence serves as a counterweight to the state, en-

suring compliance with the state of human rights and freedoms. 

Keywords: formation of human rights and freedoms, state, national security of Ukraine. 
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Исторические источники правового обеспечения и становление  

национальной безопасности Украины 

 

Аннотация 

Проанализированы исторические данные и современные предпосылки фундаментальной идеи 

становления правового обеспечения по укреплению национальной безопасности Украины. Определе-

но, что гражданское общество имеет давнюю историю и охватывает совокупность моральных, право-

вых, экономических, политических отношений. Именно в его рамках в настоящее время реализуется 

большая часть прав и свобод человека, и их наличие служит противовесом государству, гарантируя 

соблюдение государством прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: становление прав и свобод человека, государство, национальная безопасность 

Украины. 
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РОЗВИТОК НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА  

В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА 

 
На прикладі діяльності Київського університету Святого Володимира простежено становлення вітчизня-

ної фінансово-правової науки в ХІХ ст. у взаємозв’язку з фінансовою наукою та політичною економією. 

Ключові слова: фінансове право як навчальна дисципліна, наука фінансового права, фінансова наука, фі-

нанси, Київський університет Святого Володимира. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах  

розвитку науки фінансового права актуальною 

постає проблема дослідження процесу заро-

дження фінансово-правової думки, її становлен-

ня під впливом окремих економічних, соціаль-

них, політичних умов. Вважається, що врахуван-

ня багатого досвіду еволюції уявлень про фінан-

си та право загалом може стати важливим теоре-

тичним підґрунтям розвитку сучасної науки фі-

нансового права. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми становлення фінансового права як на-

уки та навчальної дисципліни в системі вітчиз-

няних університетів були предметом досліджен-

ня таких російських і вітчизняних учених: К.С. 

Бєльський, В.М. Пушкарьова, П.С. Пацурківсь-

кий, І.В.Рукавішнікова, Е.Д. Соколова, В.В. Хо-

хуляк, О.А.Ялбулганов. 

Мета статті. Охарактеризувати особливості 

становлення науки фінансового права в Київському 

університеті Святого Володимира в ХІХ столітті. 

Виклад основного матеріалу. Наука фі-

нансового права в Україні розвивалася в кон-

тексті розвитку цієї науки в рамках усієї Російсь-

кої імперії. Специфічні тенденції розвитку фі-

нансово-правової думки в Україні були зумовле-

ні відсутністю державності, особливостями роз-

витку української економіки. Як наслідок, украї-

нська наука сприймалася як несамостійна, «роз-

чинена» в економічній, правовій думці метропо-

лії; важливими центрами розвитку нашої націона-

льної думки і друкарської справи ставали культур-

ні центри метрополій та інші місця за межами 

України [7, с. 6].
 
 Часто викладачами в українських 

університетах були молоді вчені, тут вони почина-

ли викладацьку діяльність, готували дисертації, з 

отриманням яких їм відкривався доступ до центра-

льних університетів Російської імперії.     

Керівництво науковою діяльністю в Украї-

ні у ХІХ ст. здійснювалося переважно командно-

адміністративними методами управління: регла-

ментація дій університетів (основних центрів нау-

ково-дослідної роботи у державі), обмеження тема-

тики наукових досліджень, жорстка цензура дослі-

дницької та видавничої діяльності викладачів.  

Однак саме в кінці 30-х рр. ХІХ ст. біль-

шість дослідників відзначають пожвавлення нау-

ково-дослідної діяльності в університетах. Ви-

кладання фінансово-правових дисциплін в уні-

верситетах цього періоду здійснювалося в умо-

вах суперечливої внутрішньої державної політи-

ки. Із 30-х років ХІХ ст. почали застосовуватися 

утилітариські методи з елементами консерватиз-

му. Водночас розвиток фінансово-правових від-

носин, застосування нових, невідомих раніше 

фінансових інструментів, розвивав у суспільстві, 

переважно серед молоді, інтерес до пізнання та 

вивчення фінансового права і економіки. На думку 

В.В.Хохуляка [12, с. 221], саме під впливом цих 

двох факторів у системі російських університетів 

запроваджується паралельний виклад камералісти-

ки та політичної теорії.  

Початок розвитку юридичних наук у Київ-

ському університеті Святого Володимира припав 

на ІІ етап  становлення та розвитку науково-

дослідницької роботи викладачів вузів України в 

ХІХ ст. (1835 –1863 рр.). На думку О.М.Марти-

ненко, це етап проведення ―охоронної‖ політики 

офіційної влади в галузі науки й освіти, що зу-

мовило непослідовність здійснення науково-

дослідної діяльності університетів [8, с. 5]. При-

значений на посаду Міністра народної освіти 

граф С.С.Уваров дотримувався концепції вищої 

школи в дусі православ'я, самодержавства, на-

родності. У такому руслі були прийняті в 30 роки 

ХІХ ст. міністерством народної освіти ―Настано-

ви‖, ―Розпорядження‖, які знайшли своє подаль-

ше законодавче оформлення в загальноуніверси-

тетському статуті 1835 р., а також у статутах Ки-

ївського університету Св. Володимира 1833 і 

1842 рр. Положеннями згаданих статутів обме-

жувалась університетська автономія і посилюва-

лася влада піклувальника навчального округу. 

Проголошений при заснуванні університе-

ту у Києві юридичний факультет реально не по-

чав свою діяльність у 1833 році. Справа в тому, 
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що у Волинському ліцеї, на базі якого був ство-

рений університет і всі викладачі якого склали 

штат університету, не мав викладачів права, крім 

А.Н.Міцкевича, який не міг задовольнити потре-

би цілого факультету. Реально юридичний факу-

льтет почав функціонувати з 1834 року, коли 

професорські та викладацькі посади були зайняті 

в основному випускниками школи правознавст-

ва, влаштованої М.М.Сперанським під час робо-

ти над Зводом Законів Російської Імперії [4, с. 

221]. Перевага на юридичному факультеті уні-

верситету Святого Володимира була віддана 

праву Російської імперії. Правнича освіта засно-

вувалася на вивченні діючого законодавства, зо-

крема фінансового, тобто набувала позитивного 

характеру, що відповідало політиці уряду Мико-

ли І, яка передбачала орієнтацію освіти на націо-

нальні традиції, збереження влади самодержавс-

тва, патріархальних устоїв, у зв’язку з чим юри-

дична освіта повинна була зосередитись на ви-

вченні вітчизняного законодавства [5, с. 9]. 

За таких умов в університеті розпочав свою 

наукову та викладацьку діяльність ад’юнктом 

кафедри законів про державні повинності і фі-

нанси Григорій Олексійович Цвєтков (1807-…). 

Після закінчення Головного педагогічного інсти-

туту в 1836 році він був направлений в універси-

тет викладати предмет „Закони про державні по-

винності і фінанси‖ та одночасно працював над 

магістерською дисертацією [1]. Хоча підготував 

кілька варіантів рукопису, однак жодної не захи-

стив. Письмових наукових доробків по собі та-

кож не залишив. Лекції його були мало теорети-

чно обґрунтовані, фактично це був систематич-

ний звід статей законів. 

Після виходу його у відставку до викла-

дання фінансового законодавства приступив ви-

пускник університету Едуард Адамович Шварц 

(1835-1876) [3].  Недовго пропрацювавши на по-

саді, він перейшов до Рішельєвського ліцею. Се-

ред сфер наукових досліджень – банківська дія-

льність. Зокрема, кандидатську дисертацію захи-

стив на тему «Історія, нинішній устрій, та еконо-

мічне значення банківських установ у Росії» [2].   

Одним із перших, хто захистив в універси-

теті Св. Володимира докторську дисертацію 

(1852 р.), був Микола Христіанович Бунге (1823-

1895). Після закінчення Київського університету 

вчений працював у Ніжинському ліцеї та Київсь-

кому університеті, одночасно готував своє нау-

кове дослідження. Тема його дисертації „Теорія 

кредиту‖ відображала проблеми тогочасного су-

спільства, які потребували нагального розв’язку. 

При підготовці науковець приділив увагу пере-

важно теоретичному розгляду предмету дослі-

дження, всебічно проаналізувавши історію та 

окремі види кредитних відносин. М.І.Туган-

Барановський пізніше зазначав, що „головна за-

слуга М.Х. Бунге як ученого – розробка теорії 

кредиту та грошового обігу‖ [7, с. 12]. Основні 

свої праці він присвятив дослідженню грошово-

кредитної системи держави. Це було зумовлено 

тим, що він займався практичною фінансовою 

діяльністю. З 1862 по 1880 рік управляв Київсь-

ким філіалом Держбанку, з 1881 р. працював на 

посаді Міністра фінансів [6, с. 199]. Зокрема ним 

були опубліковані «Банківські закони і банківсь-

ка політика» (1874), «Державний облік і фінан-

сова звітність в Англії» (1890). 

У цей самий час починав свою педагогічну 

та наукову кар’єру Василь Андрійович Незабитов-

ський (1824-1883). Закінчивши в 1846 р. Київський 

університет, до 1853 р. викладав фінансове право в 

Ніжинському ліцеї. Головним результатом його 

діяльності за цей період була підготовка і захист 

магістерської дисертації: „Про податну систему в 

Московській державі з часу встановлення єдиноде-

ржав’я до введення подушного оподаткування‖. 

Також він підготував академічну доповідь „Нарис 

системи казенних доходів у Росії з часів імператора 

Петра Великого до смерті імператриці Катерини 

ІІ‖. Основна увага при підготовці цих праць була 

звернена на догму та історію російського фінансо-

вого права. При цьому його настільною книгою 

було Повне Зібрання Законів. 

Вагомий внесок у розвиток науки фінансо-

вого права здійснив Георгій Дмитрович Сидоре-

нко (1832-...), який довгий час працював на ка-

федрі законів про фінанси та державні повиннос-

ті Імператорського Університету ім. Св. Володи-

мира (з 1869 р. ординарним професором). Коло 

його інтересів охоплювало проблеми повиннос-

тей, податків, історії фінансів. У праці «Записки 

з фінансового права. Теорія фінансів» (1880) він 

визначав податки як частину майна приватних 

осіб, що вимагається від них згідно із загальним 

обов’язком громадян і за загальним обсягом, що 

встановлюється розміром загальнодержавних 

витрат [11, с. 16-78]. При цьому мито визначав як 

збори з приватних осіб, що сплачуються  при 

спілкуванні з державними установами, як вина-

города за їх дії чи послуги. Найліпшим податком, 

на думку вченого був би податок на доходи, тоб-

то частина всієї сукупності доходів окремих осіб 

чи приватного господарства [11, с. 16-63]. У 1888 

році вийшов з друку його рукописний конспект 

лекцій з російського фінансового права [10]. 

Г.Д.Сидоренко висловлювався за обмеження 
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державних потреб, вважаючи, що вони „не мо-

жуть бути ширшими від того, що зумовлено дій-

сними цілями держави‖ [10, с. 24].  

Окрему увагу варто приділити творчій дія-

льності професора університету Святого Воло-

димира Миколи Петровича Яснопольського 

(1846-...). Фінансово-статистичне дослідження 

науковця, присвячене територіальному розподілу 

державних доходів і витрат Росії, охоплює пері-

од з 1866 по 1887 роки. Воно відрізняється фун-

даментальністю й оригінальністю. Провівши 

аналіз величезного цифрового, фактичного та 

історичного матеріалу, український учений при-

йшов до висновку про нераціональність російсь-

кої економічної та фінансової політики, почав 

дослідження фінансового використання України 

Росією [7, с. 15]. Результатом досліджень був 

захист магістерської та докторської праць про 

географічний розподіл державних доходів і ви-

трат у Росії. Перша присвячена розподілу держа-

вних доходів. У другій досліджується географіч-

ний розподіл державних витрат Росії. У главі І 

автор розглядає існуючі в літературі погляди на 

географічний розподіл державних витрат, питан-

ня, на той час, майже не розроблене в науковій 

літературі, як у вітчизняній, так і в зарубіжній. 

Між цим, як справедливо зазначав М.П. Ясно-

польський, «кількість і якість того, що будь-яка 

держава отримує від кожної своєї частини, і того, 

що вона дає їй, не може не здійснювати сильний 

вплив на економічну її долю» [14, с. 563]. Нерів-

номірність географічного розподілу державних 

витрат у Царській Росії була набагато більшою, 

ніж державних доходів: спостерігалося зосере-

дження витрат у столиці; потім збільшення ви-

трат біля кордонів, особливо біля тих, що знахо-

дились під найбільшою загрозою – західних і 

південних; і велика зосередженість державних 

витрат у важливих місцевих, окружних центрах 

управління та надмірний витік частини витрат за 

межі держави. Важливого значення набула 

централізація державних витрат ще у зв’язку з 

тим, що фінанси місцевих органів самоврядуван-

ня в імперській Росії не відігравали великої ролі. 

«Між тим, розширення значення місцевих фінан-

сів тісно пов’язане з розвитком культури». Тому 

«чим більше розвивається культура населення, 

тим більш сильне протистояння зустрічає 

централізаційна тенденція державних витрат у 

децентралізаційній місцевих» [14, с. 584].  

Значний внесок у розвиток фінансово-

правової науки здійснив професор Микола Мар-

тиніанович Цитовіч (1861-...). За працю „Місцеві 

витрати Пруссії у зв’язку з теорією місцевих ви-

трат‖ [13] у 1899 р. в Імператорському універси-

теті Св. Володимира (м. Київ) отримав ступінь 

доктора політичної економії. Ця робота була 

ґрунтовною науковою розробкою питань про 

державні витрати самоврядування, вказувала на 

принципові та практичні підстави для фінансово-

го співробітництва держави і місцевих союзів, та 

визначала його межі та форми. Дослідник звер-

тає увагу на значення вимог справедливості у 

вченні про розподіл видатків. Вимоги справед-

ливості, на його думку, являють собою дещо не-

залежне від вимог практичної доцільності. Вимо-

ги справедливості зводяться до вимоги рівномір-

ного розподілу як зобов’язань по сплаті податків 

і повинностей, так і послуг суспільних утворень, 

при збереженні певного зв’язку між ними. Ці 

вимоги базуються  не на вимогах практики, а на 

понятті рівності та рівноправності, яке завжди 

існувало в суспільній свідомості, хоча і не зав-

жди розповсюджувалося на всіх членів суспільс-

тва [13, с. 131-132]. Учений вказує на особливу 

роль вимог ідеї справедливості у вченні про міс-

цеві фінанси, оскільки тут основна проблема ви-

никає саме у сфері розподілу податків і розподілу 

суспільних благ, які є результатом витрат суспіль-

них зборів. «І в даному випадку необхідність всту-

пати в компроміс з дійсністю при реалізації вимог 

справедливості не повинна і не може зупинити лю-

дей у прагненні до їх реалізації, хоча б у тій мірі, в 

якій це можливо в даних обставинах» [13, 134-135]. 

У кінці ХІХ ст. вийшов з друку „Повтор-

ний курс фінансового права‖ М.Рабіновича [9]. 

При написанні праці автор керувався посібника-

ми І.І. Янжула, Л.В. Ходського, С.І. Іловайсько-

го, Д.М. Львова, В.О. Лебедєва. Загалом М. Рабі-

нович дотримувався вузького, суто нормативно-

го розуміння фінансового права як „сукупності 

законодавчих постанов, що визначають фінансо-

вий устрій і фінансове управління країни‖ [9, с. 

5]. Належав до тієї когорти вчених, що вважали 

за необхідне розглядати вчення про державні 

витрати в рамках фінансово-правової  науки [9, с. 

22]. У наш час, писав науковець, коли політичне 

значення держави визначається сумою матеріа-

льних засобів, якими вона володіє, фінанси відіг-

рають визначну роль у житті людини. Тому ви-

вчення фінансової науки складає безумовну не-

обхідність. І саме як самостійної науки, а не як 

складової політичної економії, основні закони 

(принципи) якої складають основу науки фінан-

сової. Остання ж у своїх дослідженнях спираєть-

ся на фінансове право [9, с. 5-7]. 

 Висновки. Передумовами розвитку науки 

фінансового права в Україні в ХІХ ст.,  зокрема в 
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Київському університеті Святого Володимира 

були: розпад феодально-кріпосницької системи, 

швидке зростання капіталістичних відносин, по-

силення класової боротьби у державі, активізація 

прогресивної громадської та педагогічної думки, 

прийняття статутів університетів, якими впрова-

джувалась дисципліна „Закони про державні по-

винності і фінанси‖. Фінансове право, ще не було 

самостійною наукою, воно формувалось у рам-

ках фінансової науки. 

Фінансово-правова наука в Київському 

університеті Святого Володимира ХІХ ст. пред-

ставлена такими вченими, як М.Х. Бунге, В.А. 

Незабитовський, Г.Д.Сидоренко, М.П. Ясно-

польський, М.М. Цитовіч.  
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КАТЕГОРІЯ «ЦІННОСТІ» В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ 

 
Розглянено категорії «цінність» у конституційному праві, проаналізовано наукові підходи до визначен-

ня поняття «конституційні цінності» й обґрунтовано авторське визначення даного поняття. 

Ключові слова:  аксіологія, цінність, конституційні цінності, благо, Конституція України, Конституцій-

ний Суд України.  

 

Постановка проблеми. На сьогодні аксіо-

логія розглядається не лише як філософське 

вчення про природу цінностей, їх значення в 

житті людини та суспільства, а також досліджу-

ється політологами, соціологами, психологами та 

юристами. У науці існують уже непоодинокі мі-

ркування з приводу формування юридичної аксі-

ології, і першочергово – конституційної аксіоло-

гії [1]. Дослідження категорії «цінності» в кон-

ституційному праві характеризується певним 

рівнем актуальності та практичної значимості. 

Особливе значення цінності мають при тлума-

ченні та застосуванні норм права. У зв’язку з 

цим використання вказаної категорії в конститу-

ційно-правовому аспекті потребує визначення 

саме її правового змісту.  

Як наголошує М. Тарасов, категорія «цін-

ності» стає «втягненою» у сферу права, отриму-

ючи в такий спосіб власне юридичний зміст і 

набуваючи статус правової в міру її укорінення в 

понятійному апараті юридичної науки… Поняття 

такого роду, виникаючи та існуючи у власних 

межах, змістово адаптуються до характеристик 

юридичної науки й особливостей юридичної 

практики, набувають відмітного від свого прото-

типу обсягу, включаються в систему юридичних 

понять, тобто беручи участь у формуванні пред-

мета науки. Автор звертає увагу, що такі поняття 

можна умовно назвати «консолідованими», оскі-

льки вони залучаються в юридичний обіг не ме-

ханічно, а зазнають суттєвих змін, «адаптують-

ся» до задач юридичних досліджень та набува-

ють нового змісту [2, с. 165–166].    

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Значну увагу дослідженням проблематики кон-

ституційних цінностей приділили такі науковці, 

як М. Бондарь, Ф. Веніславський, О.  Єреклінце-

ва, А.  Єрофеєв, І. Ковальов, А. Крусян, В. Крус, 

С. Маврін, Л. Мурашко, Н. Неновскі, М. Орзіх, 

П. Рабінович, Г. Ройзман, М. Савчин, М. Салей, 

О. Снєжко,  В. Чіркін та ін. Зазначимо, що пог-

ляди вчених на поняття конституційних ціннос-

тей мають окремі відмітності, що є певним 

бар’єром не тільки для їх сприйняття, а й реалі-

зації. Відповідно, існує потреба в узагальненні 

єдиного трактування поняття конституційних 

цінностей. Саме такий аспект визначає актуаль-

ність запропонованої наукової публікації.            

Метою статті є дослідження категорії ціннос-

ті в конституційному праві та визначення її поняття. 

Виклад основного матеріалу. Конститу-

ційне право нерідко використовує таку катего-

рію, як цінності. Дана категорія універсальна та 

багатогранна і має, перш за все, не правовий, а, 

швидше, філософський, соціологічний та мора-

льний зміст. Відповідно, цінності – це інтеграти-

вна категорія, яка вивчається багатьма науками 

та галузями гуманітарного знання. «Цінності не 

зводяться ні до об’єктивної реальності, ні до га-

лузі довільних суб’єктивних визначень. Вони 

відображають реальний зв’язок людини та світу 

природних і соціальних явищ, що мають позити-

вну соціальну значимість для життєдіяльності 

особистості та суспільства» [3, с. 2]. Категорія 

«цінність» відображає переваги, орієнтації, інте-

реси окремих осіб, груп і прошарків суспільства, 

при цьому «цінності пов’язані з пізнавальною, 

творчою та практичною діяльністю, що опосеред-

кована вольовими рішеннями» [4, с. 5]. Водночас 

використання вказаної категорії в конституційно-

правовому аспекті викликає необхідність визна-

чення саме її правового змісту і тих особливостей, 

які зумовлені правовим наповненням. На думку О. 

Снєжко, у праві за допомогою цінностей установ-

люються юридичні властивості цього явища, оскі-

льки правові цінності вважаються нормативними 

за своєю суттю [5, с. 13].  

У юридичній літературі існують різномані-

тні визначення поняття «цінність». Так, окремі 

науковці під цінністю розуміють об’єктивну зна-
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чимість явища або процесу, на якій заснована 

оцінка. За своєю природою цінність об’єктивна, 

а оцінка – суб’єктивна. Ціннісне ставлення буду-

ється на взаємозв’язку суб’єкта й об’єкта і при-

пускає їх оцінку [6, с. 104]. На думку видатного 

болгарського вченого Н. Неновскі, цінності розг-

лядаються як «предмети, явища та їх властивості, 

що задовольняють людські потреби», «цінності 

являють собою цілі, до яких прагнуть люди» [7, 

с. 25]. С. Маврін під цінністю вбачає «визначен-

ня чогось бажаного чи такого, що заслуговує на 

повагу або ж такого, що в більшій чи меншій мі-

рі володіє певним ступенем вагомості, значимос-

ті чи корисності» [8, с. 3]. Цінність – це власти-

вість об’єкта, необхідна індивіду, суспільству, 

зважаючи на його здатності задовольняти певну 

потребу, відповідати конкретному інтересу та 

поставленій меті [9, с. 16]. Отже, можна говори-

ти про те, що цінностями слугують вагомі, зна-

чущі, необхідні об’єкти, що здатні задовольняти 

чи сприяти реалізації інтересів суб’єктів.  

Ми розділяємо думку вчених-науковців, які 

розглядають цінність як благо. Зокрема, Ф. Вені-

славський наголошує, що «категорія «цінність» 

означає певне благо, добро, загальне позитивне 

значення тих чи інших явищ як для окремої лю-

дини, так і для різноманітних соціальних спіль-

нот» [10, с. 259]. О. Автономов стверджує, що 

під цінністю зазвичай розуміють певне благо, 

якому надається перевага серед інших благ [11, 

с. 26]. Тобто цінність є однією з істотних умов 

повноцінного існування людини, а також суспі-

льства, певним указівником поведінки індивіда 

та демократизму держави.  

Отже, як бачимо, цінності – це блага, що 

належать винятково людині чи суспільству в ці-

лому, оскільки слугують об’єктами її (його) інте-

ресів, що проявляються тільки через їх відно-

шення до тих чи інших явищ і виступають одні-

єю із передумов повноцінної життєдіяльності 

людини чи суспільства. 

Як звертає увагу Н. Неновскі, у ХХ столітті 

виникає цілий напрямок – правова аксіологія, що 

розкриває зв’язок права з цінностями й оцінками, а 

також установлення його власної цінності [7, с. 3]. 

Загалом можна сказати, що за останні роки до та-

ких категорій як «цінності», «цінності в праві» чи 

«конституційні цінності» зростає увага вчених-

науковців [12]. Так, виникнення та становлення 

теорії прав і свобод людини, прийняття консти-

туцій держав, а надалі й конституційні реформи 

відповідно призвели до розгляду та вивчення про-

блем з питань цінностей та виникнення дискусій 

щодо норм, за допомогою яких вони повинні бути 

закріпленні в тексті конституцій.    

Конституція України є нормативним актом, 

що конкретизує, першочергово, правове стано-

вище людини та регулює її правову поведінку, 

закріплюючи її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканість і безпеку найвищою соціальною 

цінністю. Загалом категорія «цінність» у випадку 

закріплення її на конституційному рівні стає 

правовою та набуває загальнообов’язкового зна-

чення, спрямовуючи зусилля учасників консти-

туційно-правових відносин на забезпечення ста-

більності громадянського суспільства та держа-

ви. Як звертає увагу Ф. Веніславський, «Консти-

туція України як Основний Закон і суспільства, і 

держави на найвищому правовому рівні закріпи-

ла низку фундаментальних цінностей, які відби-

вають найбільш значущі ідеї та прагнення украї-

нського народу, і, як наслідок, визначають зміст, 

«філософію» та спрямованість не тільки консти-

туційно-правового регулювання, а й усієї націо-

нальної системи права в цілому» [10, с. 259]. Ві-

дповідно, одним зі стримуючих чинників для 

проведення чи реалізації окремих реформаційних 

процесів у державі виступає саме неналежна оці-

нка правових цінностей, і першочергово консти-

туційних. Ставлення як окремої людини, грома-

дянина, так і суспільства в цілому до конститу-

ційних цінностей є відображенням вагомості та 

стабільності даного суспільства.   

У вітчизняній правовій науці простежуєть-

ся все більший інтерес конституціоналістів до 

питань конституційних цінностей, відбувається 

розуміння конституційних цінностей та їх значення 

у правовій теорії та практиці. Вважаємо, що в умо-

вах конституційного реформування та модернізації 

в Україні це обґрунтовується імплементацією сві-

тових ідей у вітчизняну правову дійсність, інтегра-

цією у світову спільноту та практикою Конститу-

ційного Суду України. Крім того, конституційні 

цінності виступають якраз базовим елементом фу-

ндаменту української державності, за рахунок яких 

будується система правових цінностей громадян-

ського суспільства та держави.   

Ф. Веніславський зазначає, що особливістю 

конституційних цінностей є те, що вони форму-

ються в суспільній свідомості фактично протя-

гом усього часу становлення національної дер-

жавності, частково відображаються чи безпосе-

редньо закріплюються в різноманітних політико-

правових актах, що приймаються на різних ета-

пах розвитку держави і суспільства та потрапля-

ють до офіційного тексту чинного Основного 

Закону вже у своєму здебільшого сформульова-
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ному та завершеному вигляді. Після цього вони 

набувають формального юридичного верховенс-

тва, всеохоплюючого характеру і прямої дії, ви-

ступають важливим чинником соціального регу-

лювання, основоположними орієнтирами всього 

державно-правового розвитку, визначальним кри-

терієм оцінювання дій та рішень суб’єктів консти-

туційно-правових відносин [10, с. 259–260].  

В. Крусс вважає, що категорія конституційних цін-

ностей повинна зайняти своє місце в системі засо-

бів та механізмі конституційно-правового впоряд-

кування соціального життя. Характеристика кон-

ституційних цінностей застосовується і до вищих 

ідеалів (першопринципів), і до благ практичного 

порядку, і до можливостей їх набуття [13, с. 183]. 

Науковець наголошує, що конституційні цінності – 

це цінності особливого роду.       

У юридичній літературі можна зустріти рі-

зні міркування щодо поняття конституційних 

цінностей. Зокрема, під конституційними цінно-

стями розуміються втілені в Основному Законі 

національні інтереси – життєво важливі матеріа-

льні, інтелектуальні та духовні цінності народу, 

визначальні потреби суспільства і держави [14]. 

О. Снєжко зазначає, що під конституційними 

цінностями належить розуміти основоположні, 

детально узагальнені принципи (цілі, установки), 

що лежать в основі держави та визначають дер-

жавно-правовий розвиток країни [5, с. 13]. 

На думку окремих науковців, «конститу-

ційні цінності являють собою конституйовані 

публічні та приватні інтереси учасників консти-

туційних правовідносин, що представляють осо-

бливу значущість для розвитку держави (союзу 

держав, світової спільноти) на конкретному істо-

ричному етапі, які закріплюються конституцією 

та охороняються нею ( писаною чи неписаною) 

[15, c. 86]. Як бачимо, під конституційними цін-

ностями вбачають першочергово об’єкти, що 

слугують для правового розвитку держави. 

Деякі науковці під конституційними цінно-

стями вбачають сукупність універсальних і пріо-

ритетних соціальних принципів (цілей, устано-

вок), формалізованих в Основному Законі і (або) 

таких, що виходять з результату конституційно-

оціночної діяльності судових органів конститу-

ційного контролю, що забезпечують найбільш 

оптимальний розвиток особистості, суспільства і 

держави на основі балансу приватних і публіч-

них інтересів [16, с. 12; 17, с. 23].  

Відомі конституціоналісти під конститу-

ційними цінностями розуміють об’єкти, що відо-

бражені в Конституції і визначають основні її 

положення та захищаються нею. Зокрема, М. Са-

вчин конституційними цінностями вважає певні 

універсалії, що забезпечуються засобами право-

вого захисту відповідно до конституції та визна-

чають зміст її принципів і норм [18, с. 113]. М. 

Вітрук наголошує, що конституційні цінності – 

це різноманітні об’єкти реальної дійсності, ви-

знані в якості основних цінностей, що знайшли 

своє закріплення і гарантування в використанні, 

реалізації, охороні та захисту в Конституції як 

основному законі громадянського суспільства та 

держави [19, с. 14].     

Узагальнюючи трактування конституцій-

них цінностей, що існують в юридичній літера-

турі, зазначимо, що більшість науковців розкри-

ває поняття конституційних цінностей через такі, 

що закріплені в Основному Законі особливо зна-

чущі ідеї, ідеали та принципи, яких повинні до-

тримуватися чи до яких повинні прагнути як лю-

дина так і суспільство, держава і, які при належ-

ній реалізації передбачають позитивні наслідки.      

Слід зауважити, що коло конституційних 

цінностей не обмежується лише тими, що безпо-

середньо закріплені в тексті Конституції, оскіль-

ки «…конституція – це не текст, це ціннісна сис-

тема, цінності, які живуть, відтворюються, на-

правляють суспільне життя» [20]. «Ціннісна зна-

чущість властива не тільки Конституції в цілому, 

але й нормам Основного Закону, які є відобра-

женням фактично сформованих і юридично ви-

знаних уявлень про соціальні пріоритети і най-

більш оптимальні моделі облаштування суспіль-

ного і державного життя, про співвідношення цін-

ностей влади і свободи, рівності й справедливості, 

соціальної державності. У даному випадку консти-

туційні цінності мають пряме текстуальне консти-

туційне оформлення, норми Основного Закону ви-

конують аксіологічну функцію» [21, с. 107]. 

Як наголошує М. Салей, системний аналіз 

положень Конституції надає можливості виокре-

мити в її тексті такі основні  цінності як: людина, 

її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-

ність і безпека (ст. ст. 3, 27, 49 Конституції Укра-

їни); гідність та свобода людини (ст. ст. 21, 28 

Конституції України); право на вільний розвиток 

особистості (ст. ст. 23, 34, 35, 53 Конституції 

України); правова рівність (ст. ст. 21, 24 Консти-

туції України); верховенство права (ст. ст. 1, 8 

Конституції України); демократія (ст. ст. 1, 5 

Конституції України); суверенітет та територіа-

льна цілісність України (ст. ст. 1, 2, 17 Консти-

туції України); республіканська форма правління 

(ст. 5 Конституції України) та інші [21, с. 107–

108]. До конституційних цінностей можуть на-

лежати і інші норми Основного Закону, підтвер-
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дженням чого є рішення Конституційного Суду 

України. М. Салей звертає увагу, що Конститу-

ційний Суд України активно залучає аксіологіч-

ний потенціал конституційних норм для форму-

вання правових позицій щодо конкретних питань 

у конституційно-правових спорах. Аналізуючи 

окремі рішення Конституційного Суду автор 

приходить до висновку, що єдиний орган кон-

ституційної юрисдикції в Україні приділяє велику 

увагу захисту основних конституційних цінностей, 

серед яких виокремив верховенство права, пріори-

тет природних прав людини, справедливість тощо 

[21, с. 108]. Крім того, зауважимо, що конституцій-

ні цінності можуть бути не передбачені безпосере-

дньо в Конституції, а випливати зі змісту тексту 

Основного Закону в процесі правозастосування, 

про що також свідчить практика Конституційного 

Суду України. 

Отже, до конституційних цінностей нале-

жать цінності, що передбачені в тексті Консти-

туції України, а також цінності в рішеннях Кон-

ституційного Суду України, що тлумачать відпо-

відні конституційні норми. 

Висновки. Конституційні цінності є відо-

браженням найвагоміших принципів, ідей, спря-

мувань, прагнень людини та громадянина. Вони 

є вагомою складовою стабільності української 

державності. Відповідно дослідження зазначеної 

категорії є суттєвим аспектом юридичної науки і 

конституційної аксіології зокрема, що відіграє як 

правотворче, так і правозастосовче значення.   

Узагальнюючи існуючі наукові підходи 

щодо визначення конституційних цінностей, за-

значимо, що це існуючі в різних юридичних фо-

рмах закріплені Конституцією та такі, що випли-

вають з її тексту шляхом офіційного тлумачення 

блага, що забезпечуються засобами правового 

захисту та сприяють розвитку та становленню 

особи та суспільства.  

Надалі формування системи конституцій-

них цінностей, їх деталізація дозволить сформу-

вати більш ґрунтовну концепцію вітчизняного 

конституціоналізму, що буде основою для пода-

льших наукових досліджень.  
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Національна академія внутрішніх справ, Київ 

 

КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  

В АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ  

 
Досліджується конституційний принцип розкриття особливої інформації акціонерним товариством про 

проведені загальні збори. Реалізація конституційного принципу акціонерами акціонерного товариства, зокрема 

міноритарними акціонерами  на доступ  до особливої інформації емітента. Оскільки невчасне розміщення особ-

ливої інформації емітентом про проведені загальні збори або взагалі нерозміщення такої інформації після на-

кладення санкції або штрафу не зобов’язує  емітента  розмістити інформацію на електронних джерелах. 

Ключові слова: міноритарний акціонер, інформація, акція, корпоративне управління, акціонерне товарис-

тво, ПАТ (Публічне акціонерне товариство), ПрАТ (Приватне акціонерне товариство), загальні збори.   

 

Постановка проблеми. Актуальність об-

раної теми полягає у тому, що наслідком розде-

ржавлення засобів виробництва стало те, що бі-

льша частина промисловості країни існує на да-

ний час у формі акціонерних товариств. Випуск і 

функціонування акцій є головною особливістю, 

що відрізняє акціонерне товариство від інших 

підприємств. Ще однією особливістю є демокра-

тична організація управління справами акціонер-

ного товариства. Акціонерне товариство є підп-

риємством з найбільш складною управлінською 

структурою, що зумовлено так званою акціонер-

ною власністю, тобто тим, що акціонерне това-

риство є об'єктом і суб'єктом права колективної 

власності акціонерів, права на частки якої, за за-

гальним правилом, є трансфертними, можуть 

вільно передаватися ними іншим особам.  Безпо-

середнє право на управління товариством акціо-

нер реалізує на загальних зборах акціонерів. Піс-

ля проведення яких емітент зобов’язаний у пе-

редбачений законом строк розмістити інформа-

цію на відповідних інформаційних ресурсах. 

Проте прогалини в чинному національному за-

конодавстві надають можливість емітенту не ро-

зміщувати таку інформацію, що позбавляє мож-

ливості акціонера здійснювати контроль за акці-

онерним товариством. Зокрема, така прогалина 

допущена у рішенні Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку від 03.13.2013 

року № 2826 "Про затвердження Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних папе-

рів". Так, даним Положенням  не передбачено 

розміщення інформації емітентом про проведені 

загальні збори після накладення  Державною ко-

місією з цінних паперів і фондового ринку попе-

редження або штрафу.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Серед дослідників, які вивчали проблеми, 

пов’язані з реалізацією права акціонерів на дос-

туп до особливої інформації емітента, виділя-

ються такі вчені: Д.Ю.Брюханов, О.В.Бухвалов, 

Н.В.Шевченко, В.А.Чичун, В.В.Онікієнко, Д.П. Бо-

гиня, О.А. Грішнова, А.М.Колот, М.І. Саєнко. 

Мета статті полягає в розгляді й аналізі 

нормативно-правових актів, що врегульовують 

організацію і порядок розміщення особливої ін-

формації емітентом про проведені загальні збори 

акціонерним товариством. 

Виклад основного матеріалу. Сутність 

акціонерних товариств первинно  формулювало-

ся як певний розвиток об'єднань осіб. Для появи і 

розвитку акціонерної форми юридичних осіб ви-

магалися певні передумови. Деякі автори вважа-

ють, що своїм виникненням акціонерні товарист-

ва зобов'язані появі колоній та розвитку міжна-

родної торгівлі. Іншу думку на причину появи 

акціонерних товариств висловили Ф. Енгельс і К. 

Маркс. На їхню думку, головна причина виник-

нення акціонерних товариств - необхідність 

централізації капіталу: "Світ досі залишався би 

без залізниць, якби доводилося чекати, поки на-

копичення не доведе деякі окремі капітали до 

таких розмірів, що вони могли б упоратися з бу-

дівництвом залізниці. Навпаки, централізація за 

допомогою акціонерних товариств зробила це в 

одну мить [1, с. 642]. 

Визнання акціонерних товариств як однієї з 

форм юридичної особи стало можливим тільки 

тоді, коли у держави виникла необхідність осво-

єння нових територій, а у приватних осіб з'явилася 

можливість примножити свої капітали, беручи 

участь у надвигідній торгівлі із заморськими тери-

торіями. Існування колонії виправдане тільки до 

моменту, поки вона приносить економічну вигоду, 

а отримання економічної вигоди – це головна мета 

і пряме завдання комерційних юридичних осіб. 

Цей збіг приватних і публічних інтересів і став 

причиною законодавчого визнання такої форми 

юридичної особи, як акціонерне товариство. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1


Конституційний принцип розкриття інформації в акціонерному товаристві 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 41 

У даний час законодавство досить детально 

регламентує становище акціонерних товариств. 

Основним джерелом акціонерного права в сучас-

них державах є закон. Навіть в Англії та США 

роль прецедентів у правовому регулюванні, ор-

ганізації та функціонуванні акціонерних компа-

ній незначна порівняно з роллю і значенням за-

кону. У багатьох країнах нині діючі закони при-

йняті досить давно, що свідчить про те, що закон 

правильно і повною мірою відображає сутність 

цієї форми юридичної особи. Як приклад, фран-

цузький закон «Про торгові товариства» від 

1965, закон ФРН «Про акціонерні товариства» 

1965, у Фінляндії діє закон про акціонерні това-

риства 1978, у Великобританії «Закон про ком-

панії» 1985 року, а в Україні Закон «Про акціо-

нерні товариства» від 17 вересня 2008 року, який 

набрав чинності 29 квітня 2009 року. Необхідно 

відмітити, що до прийняття спеціального Закону 

«Про акціонерні товариства» діяльність акціоне-

рних товариств регулював закон «Про господар-

ські товариства» від 1991 року.  

    Частина 1 статті 3 Закону України «Про 

акціонерні товариства» визначає, що акціонер-

ним товариством є господарське товариство, ста-

тутний капітал  якого  поділено  на  визначену 

кількість часток однакової номінальної  вартості,  

корпоративні  права за якими посвідчуються ак-

ціями [2]  У статті 5, указаного вище закону, ви-

значено типи акціонерних товариств. Залежно 

від здатності акцій товариства вільно обертатися 

(тобто змінювати власника без згоди інших акці-

онерів або товариства) акціонерні товариства 

поділяються на публічні та приватні [2]. Здат-

ність акцій вільно обертатися не є єдиною особ-

ливістю цих типів товариств. Статус товариства 

як публічного або приватного відбивається на 

можливості залучення товариством капіталу на 

фондових ринках, ступені захисту прав мінори-

тарних акціонерів товариства, стабільності від-

носин власності і контролю у товаристві, гнучко-

сті інструментів корпоративного управління то-

вариством. Акціонери не мають абсолютної сво-

боди при виборі типу товариства, оскільки при-

ватна форма товариств може бути використана 

лише для тих товариств, число акціонерів у яких 

не перевищує певну кількість. 

Стаття 5 Закону України «Про акціонерні 

товариства»  визначає типи акціонерних това-

риств. Так, акціонерні товариства за типом поді-

ляються  на публічні та приватні акціонерні то-

вариства. Кількісний склад  акціонерів  приват-

ного  акціонерного товариства не може переви-

щувати 100 акціонерів. Публічне акціонерне то-

вариство може  здійснювати  публічне та прива-

тне розміщення акцій. Приватне акціонерне   то-

вариство  може  здійснювати тільки приватне 

розміщення акцій.  У разі  прийняття  загальними  

зборами приватного   акціонерного товариства 

рішення про здійснення публічного  розміщення  

акцій  до  статуту  товариства вносяться відпові-

дні  зміни, у тому  числі  про  зміну типу товари-

ства з приватного на публічне.  

Особливостями публічного акціонерного 

товариства є: акціонери можуть відчужувати на-

лежні їм акції без згоди інших акціонерів та то-

вариства; товариство може здійснювати як пуб-

лічне, так і приватне розміщення акцій; при пуб-

лічному розміщенні акцій акціонери не мають 

переважного права на придбання акцій, що дода-

тково розміщуються товариством; товариство 

зобов'язане пройти процедуру лістингу та зали-

шатися у біржовому реєстрі, принаймні на одній 

фондовій біржі, при цьому укладання договорів 

купівлі-продажу акцій товариства, яке пройшло 

процедуру лістингу на фондовій біржі, здійсню-

ється лише на цій фондовій біржі; річна фінансо-

ва звітність товариства підлягає обов'язковій пе-

ревірці незалежним аудитором, а також оприлю-

дненню (разом із аудиторським висновком); об-

рання членів наглядової ради і ревізійної комісії 

публічного товариства здійснюється виключно 

шляхом кумулятивного голосування; окрім питань, 

для вирішення яких законом вимагається кваліфі-

кована більшість (три четвертих голосів від загаль-

ної кількості акціонерів товариства, які мають пра-

во голосу), рішення загальних зборів товарист-

ва приймаються простою більшістю голосів прису-

тніх на зборах акціонерів. Товариство і його акціо-

нери не мають право на свій розсуд розширювати 

коло питань, які вирішуються кваліфікованою бі-

льшістю, а також збільшувати число голосів, яки-

ми вирішуються інші питання. 

Особливостями приватного акціонерного 

товариства є: максимальна кількість акціонерів 

становить 100 осіб; товариство може здійснюва-

ти тільки приватне розміщення акцій; статутом 

товариства може бути передбачено переважне 

право акціонерів на придбання акцій цього това-

риства, що пропонуються їх власником до про-

дажу третій особі; акціонер товариства завжди 

має переважне право на придбання акцій додат-

кової емісії, в той же час акціонер публічного 

акціонерного товариства може бути позбавлений 

такого права умовами публічного розміщення 

акцій додаткової емісії; акції приватного акціо-

нерного товариства не можуть купуватися та/або 

продаватися на фондовій біржі, за винятком про-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
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дажу шляхом проведення на біржі аукціону; ста-

тутом товариства може встановлюватися коло 

питань, вирішення яких вимагає більшої кількос-

ті голосів акціонерів, ніж проста більшість або 

кваліфікована більшість; обрання членів нагля-

дової ради приватного акціонерного товариства 

здійснюється або за принципом представництва 

у складі наглядової ради представників акціонерів 

або шляхом кумулятивного голосування; товарист-

во не зобов'язане розкривати свою фінансову звіт-

ність на фондовому ринку, хоча зобов'язане опри-

люднювати фінансову звітність у Державному ре-

єстрі юридичних осіб, як і будь-яка інша юридична 

особа, зареєстрована в Україні [2].   

Незалежно від типу акціонерного товариства, 

воно, згідно зі статтею 32  Закону України «Про 

акціонерні товариства», зобов'язане щороку скли-

кати загальні збори[2]. Загальні збори є найвищим 

органом товариства, що приймає найважливіші 

рішення щодо діяльності товариства та з інших 

питань, віднесених до їхньої виключної компетен-

ції. Загальні збори, що проводяться товариством, 

фактично поділяються на чергові та позачергові, 

скликані за ініціативою товариства або акціонера. 

Щороку перед керівництвом акціонерного 

товариства (наглядова рада або дирекція) вини-

кає необхідність проводити річні загальні збори 

(до 30 квітня), організація яких потребує чимало 

часу і пов`язана з вирішенням безлічі організа-

ційних питань та дотриманням формальних про-

цедур. Скликання річних зборів товариства (як 

чергових, так і позачергових) часто відбувається 

із залученням зовнішніх консультантів, фахівців 

у галузі корпоративного права. Проведення збо-

рів підпорядковане певним правилам, зокрема, 

що до визначення дати, розсилання повідомлень 

та оформлення відповідних документів тощо.  

За умовами ст. 43 Закону України "Про го-

сподарські товариства", про проведення загаль-

них зборів акціонерів держателі іменних акцій 

повідомляються персонально передбаченим ста-

тутом способом. Крім того, загальне повідом-

лення друкується в місцевій пресі за місцезнахо-

дженням акціонерного товариства і в одному із 

офіційних друкованих видань Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України чи Держав-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

із зазначенням часу і місця проведення зборів та 

порядку денного. Повідомлення повинно бути 

зроблено не менш як за 45 днів до скликання за-

гальних зборів [6].    

Відповідно до ч. 8 ст. 41 Закону України 

"Про господарські товариства", загальні збори 

визнаються правомочними, якщо в них беруть 

участь акціонери, що мають відповідно до стату-

ту товариства більше як 60 відсотків голосів [6].   

Після проведення загальних зборів у акціо-

нерного товариства виникає обов’язок розкрити 

особливу інформацію. Відповідно до ст. 41 Зако-

ну України "Про цінні папери і фондовий ри-

нок", строки, порядок та форми подання особли-

вої інформації про емітента встановлюються 

Державною комісією з цінних паперів та фондо-

вого ринку [3]. 

Особлива інформація про емітента є відк-

ритою і оприлюднюється шляхом опублікування 

її в одному з офіційних друкованих видань Вер-

ховної Ради України, Кабінету Міністрів України 

або Державної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку і розміщення у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку про ринок 

цінних паперів. 

Відповідно до  рішення Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 

року № 1591 "Про затвердження Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних папе-

рів", емітенти цінних паперів розкривають особли-

ву інформацію відповідно до переліку, який визна-

чено у пункті 1 глави 2 цього розділу. 

Обов'язок емітента цінних паперів щодо роз-

криття особливої інформації виникає з дати вчи-

нення будь-якої дії, що може вплинути на фінансо-

во-господарський стан емітента та призвести до 

значної зміни вартості його цінних паперів. 

Емітенти цінних паперів зобов'язані розк-

ривати особливу інформацію у повному обсязі 

відповідно до вимог цього Положення (п.п. 3, 4, 

5 глави 1 Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів) [4].   

Згідно п. 1  глави 3 розділу ІІ Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних па-

перів), розкриття особливої інформації має здій-

снюватися шляхом оприлюднення у стрічці но-

вин, опублікування в офіційному друкованому 

виданні та подання до Комісії. 

Розкриття особливої інформації здійсню-

ється у такі строки: у стрічці новин - протягом 

двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пі-

зніше 10.00 години третього робочого дня, після 

дня вчинення дії; в офіційному друкованому ви-

данні - протягом п'яти робочих днів з дати вчи-

нення дії; подання до Комісії - протягом десяти 

робочих днів з дати вчинення дії [4].   

Сутність розкриття інформації про акціо-

нерні товариства полягає у забезпеченні доступу 

зацікавлених осіб, у тому числі самих акціонерів, 

до повної, та достовірної інформації про вироб-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%94%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_287/ed_2013_10_10/pravo1/T157600.html?pravo=1#287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_287/ed_2013_10_10/pravo1/T157600.html?pravo=1#287
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_258/ed_2013_10_10/pravo1/T157600.html?pravo=1#258
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_258/ed_2013_10_10/pravo1/T157600.html?pravo=1#258
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_258/ed_2013_10_10/pravo1/T157600.html?pravo=1#258
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_438/ed_2014_10_30/pravo1/T063480.html?pravo=1#438
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_438/ed_2014_10_30/pravo1/T063480.html?pravo=1#438
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_438/ed_2014_10_30/pravo1/T063480.html?pravo=1#438
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2013_12_03/pravo1/RE13364.html?pravo=1
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ничо-господарську та іншу значну діяльність пі-

дприємства у тому числі про рішення загальних 

зборів акціонерів. 

Впровадження системи розкриття інфор-

мації про корпорації відбулось у США на почат-

ку 20 ст., а її метою була стабілізація фондового 

ринку. Досвід країн з розвиненими й активно 

функціонуючими фондовими ринками показує, 

що розкриття інформації є потужним інструмен-

том впливу на діяльність підприємств і захист 

прав інвесторів. 

Успішний розвиток будь-якого бізнесу не-

можливо без інвестицій. Важливо розуміти, що 

інвестори не будуть вкладати значні кошти в 

компанію, яка не має ефективної системи управ-

ління та контролю за її діяльністю. Вони хочуть 

бачити в компаніях, в які вони вже вклали або 

готові вкласти свої кошти, систему корпоратив-

ного управління, що забезпечує достатній рівень 

інформаційної прозорості, ясності і повноти 

отримання необхідної інформації у процесі при-

йняття корпоративних рішень і, цим дає їм дода-

ткові гарантії. 

Отже, наявність своєчасної, достовірної та 

вичерпної інформації про товариство є важливою 

умовою для здійснення акціонерами та потен-

ційними інвесторами об'єктивної оцінки фінан-

сово-економічного стану товариства та для прий-

няття ними виважених рішень щодо придбання 

або відчуження цінних паперів, а також голосу-

вання на загальних зборах акціонерів. Розкриття 

інформації про товариство – необхідна переду-

мова довіри до товариства з боку інвесторів, 

сприяє залученню капіталу. 

Розкриття інформації має велике значення 

для підвищення ефективності діяльності самого 

товариства, оскільки повна та достовірна інфор-

мація надає можливість керівництву об'єктивно 

оцінити досягнення товариства та розробити 

стратегію його подальшого розвитку. 

Однак на практиці часто трапляються ви-

падки, що розкриття особливої інформації взагалі 

не здійснюється.  Невчасне розміщення інформації 

емітентом про проведені загальні збори або взагалі 

не розміщення такої інформації емітентом відбува-

ється свідомо. Оскільки емітенту відомо про про-

галину в нашому законодавстві, і йому беззапереч-

но відома та обставина, що у випадку несвоєчасно-

го повідомлення Державної комісії з цінних папе-

рів та фондового ринку про виникнення особливої 

інформації наступає санкція у формі попередження 

або штрафу без зобов’язання розмістити таку  ін-

формацію на електронних джерелах. 

Отже, емітент свідомо порушує вимоги за-

кону, свідомо невчасно повідомляє комісію про 

настання особливої інформації і в подальшому не 

розміщує таку інформацію в електронному варіан-

ті. Нерозміщення емітентом особливої інформації 

дає можливість приховати особливу інформацію, 

зокрема від міноритарних акціонерів. Як правило, 

міноритарні акціонери не можуть учасно отримати 

інформацію про проведені загальні збори акціоне-

рів, що є наслідком порушення їхнього конститу-

ційного права. 

Адже ні рішенням Державної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку від 19.12.2006 

року № 1591 "Про затвердження Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних папе-

рів", ні рішенням Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку від 03.13.2013 року 

№ 2826 "Про затвердження Положення про розк-

риття інформації емітентами цінних паперів" не 

передбачено розміщення інформації емітентом 

про проведені загальні збори після накладення  

Державною комісією з цінних паперів і фондово-

го ринку попередження або штрафу.  

Висновки. Розкриття інформації та прозо-

рість є ключовими елементами будь-якого кор-

поративного середовища, які забезпечують підґ-

рунтя для прийняття відповідних рішень акціо-

нерами, зацікавленими особами і потенційними 

інвесторами що до розподілу капіталу корпора-

тивних операцій і підвищення фінансових ре-

зультатів діяльності товариства та його вартості.  

За результатами проведеного дослідження 

аналізу розкриття особливої інформації емітен-

том можна зробити висновок, що прогалина в 

чинному національному законодавстві дає мож-

ливість емітенту несвоєчасно або взагалі не 

розміщувати інформацію про проведені загальні 

збори акціонерів. Така прогалина дає латентну 

можливість емітенту свідомо безкарно порушу-

вати закон. Тому, з метою превентивної функції, 

необхідно внести зміни до законодавства, яке 

регулює корпоративне право, зокрема діяльність 

акціонерних товариств.  
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Constitutional principle disclosure Information stock company 

 

Summary 

This paper examines the constitutional principle of disclosure of specific information about the joint 

stock company general meeting. The constitutional principle shareholders of the company, including minori-

ty shareholders access to special information of the issuer. Since not timely placement of specific informa-

tion about the issuer of the General Meeting, or not placing information on the sanction or penalty shall ob-

lige the issuer to post information on electronic sources. 

Keywords: minority shareholder information, event, corporate governance, joint stock company, Com-

pany (PJSC) PJSC (Private Joint Stock Company, a general meeting. 
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Конституционный принцип раскрытия информации в акционерном обществе 

 

Аннотация 

Исследуется конституционный принцип раскрытия особой информации акционерным общест-

вом о проведении общее собрание. Реализация конституционного принципа акционерами акционер-

ного общества, в том числе миноритарными акционерами на доступ к особой информации эмитента. 

Поскольку несвоевременное размещение особой информации эмитентом о проведении общее собра-

ние или вообще неразмещение такой информации после наложения санкции или штрафа не обязыва-

ет эмитента разместить информацию на электронных источниках. 

Ключевые слова: миноритарный акционер, информация, акция, корпоративное управление, ак-

ционерное общество, ПАО (Публичное акционерное общество) ЗАО (Закрытое акционерное общест-

во, общее собрание. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАГАЛЬНИХ ПРИНЦИПІВ З НОРМАМИ,  

ПРАВИЛАМИ ТА СТАНДАРТАМИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Досліджується взаємодія загальних принципів міжнародного права та норм міжнародного права, місце та 

роль загальних принципів міжнародного права в нормативній системі міжнародного права та міжнародного 

правопорядку в цілому. Безпосередньо розглянено взаємодію загальних принципів міжнародного права з інши-

ми його нормами, міжнародними стандартами та нормами так званого «м’якого права». 
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Постановка проблеми. Багатогранність 

суб’єктів міжнародного права та відповідних мі-

жнародно-правових відносин до яких вони всту-

пають вимагає багатогранності їхнього нормати-

вного регулювання, яке б передбачало різномані-

тні норми з різним механізмом дії. Сучасне між-

народне право являє собою складну нормативну 

систему, що регулює не лише міждержавні, а і 

інші міжнародні відносини. В умовах сучасної 

глобалізації міжнародного життя розширюється 

сфера застосування міжнародного права до ши-

рокого кола відносин, що втрачають значення 

внутрішньодержавних (права людини, екологічні 

відносини та ряд інших відносин, що вимагають 

випереджаючого міжнародно-право-вого регу-

лювання), відбувається інтернаціоналізація бага-

тьох внутрішньодержавних норм та інститутів, 

зближується міжнародне та національне право. 

Такі глобалізаційні прояви повинні розвиватися 

в рамках міжнародного права на основі його за-

гальновизнаних принципів і норм, відповідати 

потребам як самим глобалізаційним процесам, 

так і самому міжнародному праву на підставі 

принципу верховенства права. Важливим є також 

механізм координації владних дій держав у за-

безпеченні функціонування міжнародного права 

та врахування його основних принципів і норм, 

що передбачає зростання ролі національних пра-

вових норм у здійсненні норм міжнародного 

права. Найважливішим завданням світового спі-

втовариства нового тисячоліття є встановлення 

верховенства права у міжнародних відносинах, 

що було підтверджено в Декларації тисячоліття 

2000р. У документі за підтримки 147 держав-

учасниць зафіксовано рішучість поваги до прин-

ципу верховенства права як на міжнародному, 

так і внутрішньодержавному рівні. 

У вирі сучасних глобалізаційних процесів 

важливу роль набувають неправові норми, що з 

успіхом регулюють міжнародні відносини, що 

невпинно розвиваються. Недооцінка значення 

неправового регулювання в доктрині міжнарод-

ного права пов’язана перш за все з панівним фо-

рмально-юридичним підходом, який ігнорує не-

правові норми, їхнє значення та взаємозв’язок із 

міжнародним правом. 

Міжнародний глобальний правопорядок 

діє на основі міжнародного права, проте за зміс-

том та функціями не є йому ідентичним. Міжна-

родна нормативна система, окрім правових, міс-

тить і ряд неправових (норми політичні, мораль-

ні, звичаєві та ряд інших), що набувають тенден-

ції до зростання. Однак зростання ролі таких 

норм ні в якому разі не означає витіснення ними 

правових норм чи применшення їхньої ролі, на-

впаки, взаємопроникнення різноманітних мето-

дів регулювання, зі збереженням власної специ-

фіки, підвищує ефективність міжнародної право-

вої системи в цілому. 

Важливу роль у складній системі регулю-

вання глобальних міжнародних відносин відіг-

рають основні принципи міжнародного права. 

З’ясування зв’язків і взаємодії та визначення мі-

сця основних принципів міжнародного права як 

у правовій, так і неправовій системі норм, що 

регулюють усю сукупність міжнародних відно-

син, дасть можливість для подальшого розвитку 

їх ефективного регулювання. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Дослідженню сутності, загальних принципів мі-

жнародного права, місце та значення окремих 

норм в міжнародному праві повсякчас приділя-

лося достатньо багато уваги вітчизняних і зару-

біжних як учених-міжнародників, так і теорети-
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ків. Однак питанню місця, значення та взаємодії 

принципів міжнародного права з іншими нормами 

міжнародного права та міжнародного правопоряд-

ку в цілому майже не приділялося уваги. Зокрема, 

питання міжнародних стандартів було предметом 

дослідження О. Тіунова [9]. Спеціальним дослі-

дженням міжнародного «м’якого права» присвяче-

ні праці російських учених, зокрема М.Ю. Вели-

жаніної [2], питання інших норм міжнародної пра-

вової системи – О.В. Луткової [6], Е.Е. Амплєєвої 

[1], білоруських учених-міжнародників, зокрема 

О.В. Кашлач [4]; та українських теоретиків-

міжнародників, зокрема, Мережко О.О. [7].  

Тому метою цієї статті є аналіз взаємодії 

загальновизнаних принципів міжнародного пра-

ва з іншими нормами, принципами та стандарта-

ми  в міжнародному праві та їх ролі для міжна-

родного правопорядку вцілому. 

Виклад основного матеріалу. Суттєвою 

особливістю принципів міжнародного права є 

їхня нормативність, вони регулюють міжнародні 

правовідносини як безпосередньо, так за допомо-

гою конкретних норм. Принципи мають первин-

ний характер, адже визначають зміст і мету норм 

міжнародного права, визначають структуру між-

народного права в цілому, узгоджують норми, 

що до неї входять. 

Як бачимо, взаємозв’язок і взаємозумовле-

ність принципів і норм міжнародного права оче-

видні: принципи розкриваються в конкретних 

нормах, а норми відображають зміст основних 

принципів міжнародного права. У доктрині між-

народного права, на жаль, відсутнє чітке розме-

жування між принципами і нормами, оскільки 

відсутні критерії для розмежування та вичерпний 

перелік останніх. 

У теорії міжнародного права, як правило, не 

відокремлюють загальновизнані принципи та нор-

ми jus cogens одні від одних, і тому з’явилося таке 

поняття, як ―загальновизнані принципи та норми 

міжнародного права‖. Такий підхід був підтвер-

джений практикою Міжнародного Суду ООН, 

який у своєму Рішенні від 12 жовтня 1984 року 

наголосив на тому, що ―… поєднання термінів 

―норми‖ і ―принципи‖ є використанням подвійного 

позначення для вираження однієї і тієї ж ідеї … 

застосування терміна ―принципи‖ може бути ви-

правданим у силу їх більш загального та більш фу-

ндаментального характеру‖[11]. 

В.Н. Карташов вважає, що від норм права 

принципи відрізняються тим, що не містять сан-

кцій, а нерідко й інших елементів структури но-

рми (гіпотезу або диспозицію). «Вони мають до-

сить високий рівень узагальнення й абстрагуван-

ня нормативних приписів і, як правило, вимага-

ють конкретизації та деталізації в процесі впливу 

на поведінку людей» [8, с.223]. 

Характерно, що в загальнотеоретичній лі-

тературі останнім часом досить розповсюдженим 

став поділ норм права на відправні (первинні) та 

норми-правила поведінки. До перших відносить 

норми-начала, норми-принципи, норми-дефініції 

та ін. Тому в даному випадку можна говорити, 

що норма-принцип – це одна з різновидів норм 

права‖ [10, с.45]. Правильно відзначив О.І.  Тіу-

нов, поділ загальновизнаних настанов на прин-

ципи і норми є достатньо відносним‖ [9, с.196]. 

Зауважимо, що принцип і норма між-

народного права співвідносяться як загальне і 

конкретне. Принципи зазвичай проявляються, 

конкретизуються не в одній нормі, а у їх множи-

ні, в той же час окрема норма не розкриває 

принципу міжнародного права  повністю. Прин-

цип міжнародного права глибший за норму, він є 

найголовнішою, вирішальною основою норми, 

хоча й містить лише частину того, що є в нормі; 

він є неповний, приблизний, не містить конкрет-

ні індивідуальні особливості норми міжнародно-

го права. У нормі ж міститься і істотне (принцип) 

і загальне, одиничне, конкретне, норма ніби зба-

гачує і дає більш повне уявлення про систему 

міжнародного права. 

Завдяки своїй багатосторонності принципу 

притаманна властивість, якою не володіє норма 

міжнародного права, яка полягає у можливості 

так званого «авангардного» регулювання загаль-

ного характеру. Зокрема, принципи компенсують 

нормативний вакуум, нормативну неповноцін-

ність. Саме принципи здатні вирішувати специ-

фічні відносини у процесі міжнародно-правового 

регулювання, коли розв’язати проблему шляхом 

негайного створення конкретних норм неможли-

во, зокрема при виникненні нових суб’єктів чи 

нових сфер міждержавних відносин, їм належить 

особлива роль у заповнені прогалин у міжнарод-

ному праві. Так, російський учений міжнародних 

відносин зазначає, що у міжнародному праві немає 

«прогалин у тій мірі, у якій основні принципи ре-

гулюють усі відносини між державами… Якщо 

точність норми полегшує її дію, то нормативна ба-

гатозначність принципу полегшує прогрес, адапта-

цію до мінливих умов» [5, с.10-11]. 

Особливим проявом взаємозв’язку норми і 

принципів в міжнародному праві є наявність спе-

цифічних програмних норм, які закріплюють не 

тільки те, що є, а й те, що повинно бути. Типовими 

нормами такого роду вважають ті, в яких сформу-

льовані загальні принципи, які відносяться до май-
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бутньої поведінки держав. Наприклад, принципи 

самовираження і поваги прав людини. 

Отже, поділ загальновизнаних правил на 

принципи і норми міжнародного права достат-

ньо відносний, оскільки вони можуть виражатися 

у нормах-приписах (нормах-правилах поведінки) 

або в нормах-принципах (первинних нормах), 

спрямованих на досягнення єдиних цілей регу-

лювання міжнародно-правових відносин. 

Основні принципи міжнародного права є 

не тільки правовими, але і політичними, а також 

моральними принципами міжнародних відносин,  

утворюючими факторами усієї міжнародної нор-

мативної системи. Зокрема, моральний прин-цип 

сумлінності розповсюджується на усі види між-

народних обов’язків, включаючи і міжнародно-

правові, разом з цим він існує і як міжнародно-

правовий принцип – сумлінного виконання між-

народно-правових зобов’язань, що закріплюється 

міжнародним договором та в інших міжнародних 

актах, у судовій практиці. Тому при визначенні 

співвідношення правового чи неправового регу-

лювання використовуються принципи доцільно-

сті і ефективності. Правотворчий процес у між-

народному праві трудомісткий, а правове регу-

лювання не завжди гнучке, тому потрібно врахо-

вувати й неправові норми при інтенсивному ре-

гулюванні великого обсягу різноманітних відно-

син на міжнародній арені. 

Прогресивному розвитку, з огляду на дану 

проблему, сприяють правила у вигляді стандар-

тів, що сформувалися в результаті практики дер-

жав у різних сферах співпраці. Поняття «прин-

ципи» і «стандарти» не варто ототожнювати. 

Якщо принципи – це основні і вихідні положення 

права, що мають фундаментальне значення, то мі-

жнародно-правові стандарти – це міжнародно-

правові норми і правила, що деталізують вимоги 

основних принципів міжнародного права як проце-

суального, так і матеріального права. Стандарти, як 

правило, фіксуються в рекомендаційних резолюці-

ях міжнародних організацій (резолюціях ООН), у 

чинних міжнародних договорах, в рішеннях між-

народних судів на основі тлумачення правових 

джерел міжнародного права, статутах судів. Стан-

дарти формуються, як і міжнародно-правові звичаї, 

на основі відповідної практики держав.  

Серед стандартів окремо виділяють уніфі-

ковані технічні стандарти, які створюються що-

річно шляхом міжнародного санкціонування те-

хнічних правил. Норми в галузі технічних стан-

дартів, прийняті міжнародними організаціями, 

називають «прозелітними», від грецького слова 

«прозеліт», що означає перехід у нову якість. Те-

хнічні стандарти не є автоматично обов'язковими 

для держав-членів (наприклад, стандарти МА-

ГАТЕ обов'язкові для застосування тільки самим 

Агентством у його власній діяльності), та суть 

цих документів така, що, будучи звернені саме 

до держав-членів конкретної міжнародної між-

державної організації як суб'єкта міжнародного 

права, їх кінцевими адресатами є фізичні та юри-

дичні особи держав-членів як учасники міжнаро-

дних економічних відносин. Зокрема, саме коме-

рційне суперництво зумовлює зацікавленість у 

прозелітних нормах і високий рівень їх дотри-

мання‖ [6, с.132]. 

Зазначимо, що такі стандарти не є юридич-

нообов’язковими, однак швидке створення, негай-

ний вступ у дію та можливість швидкого внесення 

змін викликають високу зацікавленість у таких но-

рмах з боку суб’єктів виконання в умовах економі-

чної конкурентної боротьби. 

На думку О. Тіунова [9, с.16], загально-

визнані принципи і норми міжнародного права, 

як нормативні установлення, що мають імпера-

тивний характер, силу фундаментальності та за-

гальновизнаності, відіграють роль стандартів 

регіонального та універсального характеру. За-

значені стандарти як норми вищого порядку ма-

ють найбільш загальну форму вираження, зокре-

ма це основні принципи міжнародного права – 

ядро загальновизнаних принципів і норм та всіх 

інших норм міжнародного права. На сучасному 

етапі розвитку міжнародного права роль даних 

принципів безупинно посилюється. 

Ряд міжнародних стандартів покликані за-

безпечити «мінімальний рівень» цих прав, однак 

така мінімальність у жодному разі не вказує на 

неповноцінність чи недостатність регулювання, 

навпаки, стандарти спираються на досвід держав 

і слугують для них орієнтиром 

На думку О.Є.Амплєєвої, універсальні під-

ходи до застосування державами міжнародно-

правових стандартів відображають тенденцію інте-

рнаціоналізації суспільного життя, яка проявляєть-

ся у міжнародних відносинах і сприяє інтегратив-

ним процесам, спільному розв’язанню державами 

спільних проблем сучасності‖ [1, с.3]. 

Визначну роль міжнародні стандарти віді-

грають у сфері захисту прав людини, що закріп-

лені у багатьох міжнародних актах ( Міжнарод-

ний пакт про економічні, соціальні і культурні 

права 1966 р., Міжнародний пакт про громадян-

ські і політичні права 1966 р., Конвенція про за-

хист прав людини і основоположних свобод 1950 

р. та протоколи до неї, Загальна Декларація прав 

людини 1948р.). Не менший вплив на формуван-
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ня міжнародних стандартів у цій сфері мають 

рішення органів Ради Європи, Європейського 

суду з прав людини, резолюції Генеральної Аса-

мблеї ООН та інших органів (наприклад, Міні-

мальні стандартні правила ООН стосовно захо-

дів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (То-

кійські правила) 1990 р). 

Універсальні міжнародні стандартизовані 

підходи застосовуються і для міжнародного ре-

гулювання проблем сучасності, зокрема це сто-

сується правового регулювання охорони навко-

лишнього середовища, питання енергетики, дос-

лідження космосу та світового океану, боротьби 

з міжнародним тероризмом та корупцією). 

Отже, аналіз взаємодії міжнародно-право-

вих стандартів та міжнародно-правових принци-

пів, приводить до висновку про те, що принципи 

– це стандарти «вищого» рівня. Міжнародно-

правові стандарти є також нормами міжнародно-

го права особливого порядку. Та основні прин-

ципи міжнародного права – це ядро сучасного 

міжнародного права і в його ієрархії займають 

найвищий шаблон, що зумовлено їхньою загаль-

новизнаністю й обов’язковістю (імперативніс-

тю). Більшість держав світу закріплюють поло-

ження загальновизнаних принципів міжнародно-

го права у своїх конституціях і визнають загаль-

новизнані принципи та норми міжнародного 

права невід’ємною частиною національної пра-

вової системи. Міжнародні стандарти ж, займа-

ючи місце базових положень міжнародного пра-

ва, мають вищий ступінь конкретизації та вужчу 

сферу застосування. Крім того, багато міжнародно-

правових стандартів не мають юридичної сили, є 

диспозитивним, однак стандарт, заснований на мі-

жнародному договорі, набуває вигляду принципу, 

що має імперативний характер. 

Ще одним важливим моментом у розгляді 

питання взаємодії загальних принципів міжнаро-

дного з іншими нормами правилами є проблема 

взаємодії із нормами т.з. «м’якого права». В ці-

лому в доктрині міжнародного права термін 

«м’якого права» застосовується до двох катего-

рій норм: перша – це декларативні норми міжна-

родних договорів (їх ще називають legal soft law), 

що є за своєю природою правовими нормами; та 

друга – це норми, що володіють не юридичною, а 

морально-політичною силою. 

«М’яке право» є досить близьким до між-

народного, зокрема Комісія міжнародного права 

ООН називає політичні акти «параюридичними» 

[3]. Варто зауважити на особливостях дії «м’яко-

го права», зокрема міжнародне право визначає 

рамки його дії, а у випадку відтворення норм 

«м’якого права» в міжнародних договорах, 

останні набувають характер звичаєвих чи догові-

рних норм міжнародного права. 

Акти «м’якого права» повинні відповідати 

(як на етапі формування, так і при його виконанні) 

основним принципам міжнародного права. Саме на 

підставі принципу добросовісного виконання між-

народних зобов’язань пояснюється правило, за 

яким всі наступні міжнародні політичні домовле-

ності не повинні протирічити попереднім (згідно з 

резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 53/101 

«Принципи і правила для ведення міжнародних 

переговорів» від 20.01.1999 р.) [2, с.23-24]. 

Важливе значення норм «м’якого права» 

мають для реалізації принципів міжнародного 

права, виступаючи базою для тлумачення міжна-

родних договорів. Як показує статистика рішень 

міжнародних і національних судів, документи 

ООН та її органів найчастіше розкривають зміст 

принципів і норм міжнародного права. Так, Де-

кларація про принципи 1970 року вважається 

офіційним тлумаченням ООН основних принци-

пів міжнародного права. 

Норми «м’якого права» виконуватись, тоб-

то застосовуватись суб’єктами міжнародного 

права (в першу чергу державами та міжнародни-

ми організаціями), можуть бути підставою для 

тлумачення інших норм міжнародного права, 

однак не можуть бути правовою основою для 

винесення судового рішення органами міжнаро-

дного правосуддя. 

Отже, норми «м’якого права» створюються 

державами, міжнародними організаціями, не є 

юридично обов’язковими, не суперечать основ-

ним принципам і нормам міжнародного права, 

направлені на регулювання найбільш гострих чи 

актуальних проблем міжнародних відносин; за-

кріплюються в рекомендаційних актах міжнаро-

дних організацій, багатосторонніх, двосторонніх 

чи односторонніх політичних актах держав, тяг-

не політичну та моральну відповідальність; мо-

жуть набувати юридичної сили у процесі міжна-

родної правотворчості. 

Висновки. Підводячи підсумки аналізу 

взаємодії загальних принципів міжнародного 

права з іншими нормами, правилами і стандар-

тами, зауважимо: по-перше, загальні принципи 

міжнародного права є нормами міжнародного 

права особливого роду, це норми – принципи, що 

мають базовий характер і є системоутворюючим 

фактором формування всієї міжнародної норма-

тивної системи; по-друге, загальні принципи мі-

жнародного права – це міжнародно-правові ста-

ндарти найвищого рівня, що характеризують-ся 
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загальністю й імперативністю; по-третє, загальні 

принципи міжнародного права є правовим базисом 

для норм «м’якого права», які у процесі правотво-

рчої діяльності суб’єктів міжнародного права мо-

жуть перетворюватись у норми (в т.ч. у норми – 

принципи) міжнародного права. 
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Features of interaction of General principles, norms,  rules and international law standards 

Summary 

This article examines the interaction of the general principles of international law with the norms of international law, 

the role and place of the general principles of international law in the normative system of international law and the internatio-

nal legal order as a whole. Directly shows the interaction of the general principles of international law and its other norms, 

international standards and so-called international "soft law". 

Keywords: international law, the theory of international law, the sources of international law, international 

standards, international norms, international "soft law". 
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Особенности взимодействия общих принципов с норами, правилами  

и стандартами международного права 

Аннотация 

Исследуется взаимодействие общих принципов международного права та норм международного права, 

место и роль общих принципов международного права в нормативной системе международного права и меж-

дународного правопорядка вцелом. Непосредственно рассмотрено взаимодействие общих принципов междуна-

родного права и других его норм, международными стандартами и норами так называемого международного 

«мягкого права».  

Ключевые слова: международное право, теория международного права, источники международного пра-

ва, международные стандарты, международные нормы, международное «мягкое право». 
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PRACTICAL APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF SOVEREIGN EQUALITY  

OF STATES BY THE NTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 
The practice of international organizations is an important element of the modern International Law. In their 

decisions their confirmation, consolidation and application of those rules and principles are found that are fundamental 

to the global community today. Therefore, during the study of the principle of sovereign equality of States it is 

particularly important to take into consideration the implementation of the principle of sovereign equality of States 

within the framework of international organizations. 

Key words: international organizations, principle, sovereignty, equality, Member States.  

 

Formulation of the problem. As indicated in 

the doctrine of international law, the principle of 

sovereign equality of States: "... applies to the status of 

international intergovernmental organizations, as each 

of them based on sovereign equality," [12, p. 48]. The 

key to implementing this principle in the practice of 

international relations is its consolidation in the 

constituent acts of international organizations. These 

documents, which are a special type of international 

treaties (sui generis), this principle is fixed as one of the 

basic principles of the international organizations. Despite 

the fact that international organizations have been actively 

created and have been functioning since the late 

nineteenth century. The first facts to secure it in the 

constituent acts of international organizations are relating 

specifically to the Second half of the twentieth century. 

The degree of scientific development of the 

problem. The problem of the principle of sovereign 

equality of international organizations has been studied 

both in national and foreign literature. In this area we 

can distinguish scientific achievements such as V.E. 

Grabar, K. Manukyan, Hobbi Y.S., Baydin Y.V., D.I. 

Baratashvili, Warbrick C., Kelsen H., Meltzer J., 

Steinberg R.H and others. 

The purpose of the article. To examine and 

analyze the basic views on the practical implementa-

tion of the principle of sovereign equality by the 

international organizations. 

Presentation of the main material. Some 

scientists, including K.A. Manukyan stated that the 

principle of sovereign equality of States was the basis 

of the Charter of the League of Nations and specific 

provisions of this international legal act were 

formulated including this principle [13, c. 129]. In 

particular, to the following provisions of the Charter of 

the League of Nations, first of all, Art. 3 can be 

included, which provides that all members of the 

League of Nations have a voice in decision-making 

within the organization; Art. 6 which states that all 

expenditures on the activities of the League of Nations 

are distributed proportionally between the Member 

States, etc. [22]. 

The regulatory fixing of the principle of 

sovereign equality of States in the Consecutive Act of 

the international organization for the first time occurred 

when the United Nations was created and when was 

the adoption of its Charter. The principle of sovereign 

equality of States is enshrined in p. 1, Art. 2 of the UN 

Charter. It stipulates that: "The Organization is based 

on the principle of sovereign equality of all its 

members" [20]. 

Speaking of securing the principle of sovereign 

equality of the constituent acts of other international 

organizations, it can be stated that almost all 

international organizations noted this principle among 

the basic principles of their activities. For example, in 

Art. 3 of the Charter of the Organization of African 

Unity in 1961 it is found that "... Member States 

solemnly claim and declare their commitment to the 

following principles: 1. Sovereign equality of all 

member states ..." [17]. Subsequently, a similar 

provision was included in Art. 4 of the Constitutive Act 

of the African Union in 2000 - the organization which 

replaced the Organization of African Unity [6]. 

Similar provisions are included to the constituent 

acts of regional integration associations, particularly in 

n. 2, Art. 2 ASEAN Charter: "... respect for equality ... 

ASEAN Member States" [19]. 

In legal doctrine repeatedly discussed  the 

practical application of this principle in the practice of 

international organizations [1, p. 62]. However, the 

researchers emphasized the multidimensional nature of 

this whole issue. Thus, Soviet lawyer D.I. Baratashvili 

said: "The application of the principle of sovereign 

equality of States in international organizations is 

complex both in theoretical and in practical terms," [1, 

c. 63]. C. Warbrick provides two ways of implementi-

on of this principle by international organizations: the 

creation of non-discrimination legal obligations of 

States and to eliminate some aspects of material 

inequality between states [25, p. 214]. 

There are different approaches of understanding 
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what it means to use the principle of sovereign equality 

of States in the practice of international organizations. 

One of the most reasonable opinions it seems to be D.I 

Baratashvili`s thought, who believed: "In relation to the 

international organizations, the principle of equality 

means, above all, the equal right of all States, as 

sovereign and independent subjects of international 

law to participate in public international organizations" 

[1, p. 64-65]. 

In addition, it is often indicated that membership 

in international organizations negatively affects their 

political independence and is limiting their sovereignt-

y, which is one of the essential elements of the 

principle of sovereign equality of States, as it was 

already stated above. 

However, we believe that this is one of the forms 

of international cooperation of states, which is like 

other forms and methods is based on their agreement, 

from this point of view there is no reason to talk about 

limiting the sovereignty or violation of the principle of 

sovereign equality of States. As rightly noted by 

Ukrainian international lawyer Y.S. Hobbi: "... such 

form of cooperation (membership in international 

organizations) is the manifestation of the will of a 

sovereign state" [11, p. 8]. J. Meltzer,  considering this 

issue in the context of the functions of the World Trade 

Organization indicates that they are legitimate in terms 

of the legal sovereignty of states, due to the fact that: 

"... the consent of states is an expression of the 

sovereignty of the State of Law" [16, p . 697]. 

According to the opinion of the Y.V. Baydin 

membership of the states in the international 

organizations or in the activities of control authorities, 

which are established within international treaties are 

"self-limiting practical embodiment of opportunities in 

the implementation of sovereign rights ..." [2, p. 13]. 

At the same time, if we have a look on the 

peculiarities of international organizations and 

activities, it is often possible to find examples where 

the member states of international organizations are put 

in unequal conditions. This is due to various reasons 

and occurs in different forms, but it brings up a 

question whether such situation is normal according to 

the principle of sovereign equality of States? 

In science of the international law different 

positions on this issue can be found. For example, the 

German scientist M. Herdehen believes that in this case 

there is a "violation" of the principle and he says that in 

the case of international organizations we could only 

talk about "formal understanding of equality" [15, p. 

255-266]. At the same time, the analysis of the practice 

of international organizations, allows us to say that this 

idea is hasty and not always justified. 

R.H Steinberg points out that there are cases 

where in practice "informal" exceptions to the principle 

of sovereign equality of States are established. In 

particular, he points out that stronger states use their 

position to agree the agenda of the organization and 

use external leverage to influence the decision-making 

process to monitor their results. As an example of such 

"unofficial exceptions", he cites, in particular, the 

situation with NATO (North Atlantic Treaty Organizati-

on) in which senior positions are traditionally occupied 

by representatives of the most powerful and influential 

NATO member states [18, p. 333]. 

Generally, there are two main instances in the 

practice of international organizations when the 

principle of sovereign equality of States realizes with 

some features that seemingly contradict the content of 

this legal principle. In the first case we are talking 

about establishing specific conditions of the participat-

ion of the individual states in the work of international 

organizations on a rotary principle according to certain 

criteria (eg., Geographic). In the second case, we are 

talking about granting special status to certain States 

compared to other members of international 

organizations in connection with their actual position 

in international relations. 

In the first case, we are talking about the the 

establishment of a priority in participating of the states 

and their representatives in certain processes within 

international organizations (eg., Participating in the 

work of individual organs). This happens because of 

quite reasonable motives: a large number of members 

of modern international organizations makes it difficult 

to ensure the participation of all States in the work of 

all organizations. 

One of the most striking examples of this 

approach is considered to be the formation of certain 

structures of the United Nations, in particular - the UN 

Security Council. As you know,  15 member states are 

taking part during its work, 5 of which are elected on a 

rotating basis by the geographical principle: 5 from Asia 

and Africa, 2 from Latin Europe and other states, even 

one from Eastern Europe [10]. Another five members 

are permanent members of the Security Council. 

Equal Representation of States in bodies of 

international organizations is possible in the framework 

of regional organizations and integration associations 

with relatively few members. For example, in the case 

of the European Union, it should be noted that in its 

key bodies: the European Council, the EU Council and 

the European Commission equal representation of all 

member states is ensured [24, p. 34-35]. If the 

European Court of Human Rights, according to Art. 20 

of the European Convention on Human Rights: "The 

Court shall consist of a number of judges equal to that 

of the High Contracting Parties" [23, p.270]. 
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Thus, we can say that based on objective factors 

of effectiveness of the international organizations, to 

the participation of Member States in the work of some 

international organizations rotation principle can be 

applied. At the same time, one can hardly speak of a 

contradiction of the facts of the principle of sovereign 

equality of States, especially in this case where any 

preferences associated with the actual situation of 

states or other factors are not set.  

Many more questions arise in the second case, 

when individual states are granted a special status as 

members of an international organization in connection 

with their actual (political, economic, etc.) position. 

This problem is not new to the practice of international 

relations. In the early twentieth century russian 

international lawyer V.E. Grabar stressed that long-

term existence of international organizations is possible 

only if some deviations from the formal legal equality 

of States occurs, because otherwise "... great powers 

have no interest in entering into it" [9, p. 219]. 

This situation, at first glance, is in direct 

contradiction with the principle of sovereign equality 

of States, which stipulates that all states are endowed 

with the same rights and obligations, regardless of their 

actual situation. However, the British international 

lawyer George Brierly, pointed out that the derogation 

from the principle of unanimity, which is one of the 

foundations of sovereign equality is necessary in the 

light of the effectiveness of international institutions, 

especially if it is assumed that they must have the 

ability to take action against specific States [3, p. 84]. 

Most of these cases occur in the case of 

executive functioning of international organizations. 

As pointed by K. Warbrick it is caused by the place of 

the authorities of this type in national institutional 

mechanisms of international organizations: "As a 

general rule plenary (representative) wider authority 

has jurisdiction, but narrower authority to make 

decisions, while specialized (executive) authority has 

narrowed competence but stronger authority to make 

decisions "[25, p. 215]. 

In our opinion, the most obvious such situations 

are in the case of permanent members of the UN 

Security Council. 

One of the controversial issues regarding to the 

implementation of this principle in the framework of 

the United Nations, is compliance with this principle 

mechanism of functioning of the UN Security Council. 

As you know, in p. 1, Art. 23 UN Charter stipulates 

that the Council includes five permanent Security 

Council member states (China, the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland, Russian 

Federation, United States, France). Each of these 

states, according to p. 3. Art. 27, has a veto on any 

decision that is taken by that authority. 

At first glance, this status violates the principle 

of sovereign equality of States. In particular, K.T. 

Gaubatz argues that developers of the Charter by 

giving veto power of the five permanent members of 

the Security Council  established an important 

exception to the principle of sovereign equality of 

States [8]. K. Warbrick while considering the gains of the 

permanent Security Council members pointed out that: 

"In the end, the permanent members are protected against 

any adverse decisions, while other members have to obey 

the decisions against which they act" [25, c. 211]. 

This question becomes extremely actual in the 

context of a possible reform of the institutional 

mechanism of the UN, including the Security Council. 

In particular, as noted by B. Fassbender, today among 

the majority of UN member states  the dominant 

opinion is that the veto of the five permanent members 

of the UN Security Council violates the principles of 

sovereign equality and democracy [7, c. 263-264]. The 

scientist points out that there are two key positions to 

address this issue: first, which is more radical and 

advocates the complete abolition of this law. 

Proponents of the second, call not to give this right to 

new permanent members of the Security Council, if 

such appear in its composition [7, p. 263-264]. 

The relationship between the special status of 

permanent members of the UN Security Council is 

discussed both in science and international law. If we 

analyze the main approaches to this issue, then we can 

say that most scientists defend expediency and 

admissibility of the quo status. 

For example, a prominent theorist of internatio-

nal law H. Kelzen considered "according to the general 

international law, all UN member states have equal 

opportunities to acquire rights and duties; This equality 

means equality not so much, as the ability to acquire 

equal rights and duties "[14, p. 207-209]. In turn, the 

French scientists J. Combacau and S. Sur emphasized 

that such special privileges of permanent membership 

of the UN Security Council "freely given" to them by 

those states that have ratified the UN Charter. From 

their point of view it is the sovereign equality of States 

allows them to accede to international treaties that may 

impose on the parties different amounts of rights and 

obligations [5, p. 236]. According to the opinion of 

P.F. Brugierre: "Equality of the parties in the 

agreement does not entail or exclude the benefits 

which are arising from it and are provided to the 

participant of the treaty" [4, p. 14]. J. Blackman 

believed that the principle of sovereign equality of 

states is not the norm of jus cogens, from which 

exceptions are not allowed. [21, p. 88-89]. 

In turn, Warbrick indicates that the special 
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position of the permanent members of the UN Security 

Council is because of the political and functional 

reasons. He notes that the system of collective security 

which was established within the United Nations, 

would not be possible without the influence and 

resources of these five states, and the veto was just the 

"political" price for their participation in it. However, 

according to scientist`s thought, it is considered to be 

as one of their sovereign rights and is used to protect 

their own interests [25, p.211]. 

Conclusions. In our view, consolidation in the 

Charter of the United Nations special status of certain 

states in the UN Security Council (permanent 

membership,veto, etc.) really was caused by the actual 

balance of forces in the world, formed after World War 

II and later the Cold War. At the same time, it seems 

that is superfluous to state that the purpose of granting 

them such special status was formally to consolidate 

their real status. 

We believe that first of all, this was done to 

prevent the blocking of functioning of the United 

Nations because of disagreement of individual states 

with the decisions of the majority. In this case, the 

possibility of avoiding a situation is quaranteed when 

in the UN Security Council a majority will be formed 

which will make uniform decisions; prevent situations 

where the UN would be seen as an organization that 

acts in the interest of individual states; and elicit 

maximum compromise when making decisions, etc. 

From this perspective, the idea of K.A. Manukyan 

about the risks that would bore the abolition of the veto 

permanent members of the UN Security Council seems 

to be quite reasonable. 

At the same time, the idea that a special position 

of the permanent members of the Security Council 

contradicts the principle of sovereign equality of States 

seems not reasonable enough. In this case, it is not 

about securing the status of "great powers" and the 

recognition of their political and other influence, but 

about granting them special status in the framework of 

the UN Security Council. Their special status does not 

apply to all other areas of international life and they are 

legally equal with all other UN member states.  

So, often in the practice of international 

organizations there are cases that are granting 

privileged position to the individual Member States, 

due to their special role in the activities of international 

organizations. In the determination of the ratio of such 

facts with the principle of sovereign equality of States, 

we should  primarily think what is the purpose of 

granting such status. In case if it is caused due to the 

effective functioning of international organizations and 

is taking part due to the concent of other Member 

States then the following facts are compatible with the 

principle of sovereign equality of States. 
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Н. Кирилюк 

Практичне застосування принципу суверенної рівності держав міжнародними організаціями 

Анотація 
Практика міжнародних організацій є важливим елементом системи сучасного міжнародного права. В їх 

рішеннях часто знаходять своє підтвердження, закріплення та застосування ті норми та принципи, які мають 

фундаментальне значення для світового співтовариства в наш час. Саме тому, в рамках дослідження принципу 

суверенної рівності держав особливо важливо розглянути  питання реалізації принципу суверенної рівності 

держав в рамках практичної діяльності міжнародних організацій. 

Ключові слова: міжнародні організації, принцип, суверенітет, рівність, держави-члени. 

 

Н. Кирилюк 

Практическое применение принципа суверенного равенства государств международными организациями 

Аннотация 
Практика международных организаций является важным элементом системы современного между-

народного права. В их решениях часто находят свое подтверждение, закрепления и применения те нормы 

и принципы, которые имеют фундаментальное значение для мирового сообщества в наше время. Именно 

поэтому, в рамках исследования принципа суверенного равенства государств особенно важно рассмотреть 

вопросы реализации принципа суверенного равенства государств в рамках деятельности международных 

организаций. 

Ключевые слова: международные организации, принцип, суверенитет, равенство, государства-члены. 
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АРКТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 
На основі узагальнення різноманітного фактологічного матеріалу з новітніх джерел і документів, вітчиз-

няних та зарубіжних публікацій здійснено коректну спробу системного, комплексного аналізу правових аспек-

тів арктичної стратегії Європейського Союзу в ХХІ столітті, дослідження їх взаємозв’язку з політичними та 

міжнародно-правовими основами співробітництва держав у полярному регіоні.  

Ключові слова: Арктика‚ арктична стратегія Європейського Союзу‚ політико-правові засади‚ міжнародне 

співробітництво‚політика «Північного виміру». 

 

Постановка проблеми. В ХХІ столітті Ар-

ктика вперше у цивілізаційній історії людства 

отримала правовий статус важливого об’єкта су-

часних міжнародних відносин. Такі пріоритетні 

чинники як унікальне геополітичне розташуван-

ня, значний природоресурсний і економічний 

потенціал, а також планетарне екологічне зна-

чення Арктики як глобального кліматичного ре-

гулятора планети, обумовлюють те, що полярний 

регіон є сферою особливих  стратегічних інте-

ресів провідних держав світу, авторитетних між-

народних організацій та об’єднань, зокрема й 

такого потужного міждержавного об’єднання як 

Європейський Союз. Слід підкреслити, що в су-

часних умовах вирішення нагальних проблем 

глобального світового розвитку країн значною 

мірою пов’язане зі збереженням кліматичної, 

біологічної та геохімічної рівноваги планети. В 

цьому контексті Північний Льодовитий океан і 

повітряний басейн над ним світові держави розг-

лядають в якості унікального комунікаційного 

простору, здатного зв’язати практично всі най-

більш розвинуті і динамічні регіони Землі. Виня-

тково важливе значення для сьогодення і майбу-

тнього людства має циркумполярна система Ар-

ктики, яка не лише здійснює значний вплив на 

формування клімату нашої планети, але й забез-

печує мінеральними та біологічними ресурсами 

країни Північної півкулі Землі. На думку експер-

тів, у найближчій перспективі вона має стати 

зразком гармонійної цивілізації, яка розвивається 

в єдності з природою [11, c. 233]. У зв’язку з тим, 

що сучасна юридична база, яка регулює питання 

міжнародного співробітництва в Арктиці, є не-

достатньою для розв’язання правових проблем, 

які виникають в цьому регіоні, вона вимагає сво-

го подальшого розвитку та удосконалення на ос-

нові узгодженої міжнародної взаємодії держав та 

організацій і об’єднань, які своїми стратегічними 

інтересами пов’язані з полярним регіоном. В 

цьому сенсі не лише науково-пізнавальне, але й 

прикладне значення має комплексне дослідження 

нормативно-правових основ сучасної арктичної 

стратегії Європейського Союзу, висвітлення їх 

взаємозв’язку з її політичними складовими.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Окремі, фрагментарно окреслені правові аспекти 

позиції Європейського Союзу стосовно Арктики 

знайшли висвітлення на сторінках праць таких 

російських дослідників як Н. Антюшина, О. Але-

ксандров, О. Вилегжанін, В. Конишев, О. Сергу-

нін, Б. Шаповалов.  

Серед західних дослідників, які у своїх пу-

блікаціях певною мірою зачіпають  цю пробле-

му‚ слід назвати К. Арчера, Б. Сандера. Наукову 

розвідку, присвячену формуванню основ норма-

тивно-правової бази політики Європейського 

Союзу в Північний Європі, присвятив також і 

вітчизняний дослідник – О.Коваленко. 

Мета даної статті полягає в тому, щоб на пі-

дставі ретельного вивчення новітніх міжнародно-

правових джерел, публікацій і розвідок дослідників 

конструктивно-критично проаналізувати сутність 

та основні етапи формування правового підґрунтя 

арктичної політики Євросоюзу, показати їх зв’язок 

з міжнародно-правовими механізмами регулюван-

ня співробітництва держав в Арктиці.  

Виклад основного матеріалу. Насампе-

ред, виокремимо ті основні чинники та аргумен-

ти, які можуть пояснити глобальний інтерес  Єв-

ропейського Союзу до Арктики, його мотивацій-

ні дії в полярному регіоні. З врахуванням науко-

вих підходів сучасних фахівців можна стверджу-

вати, що у зв’язку з прискоренням процесу та-

нення льоду  та розвитку технологій добування 

все більш дефіцитних природних ресурсів‚ зна-

чення найбільш північного регіону земної кулі 

для світової економіки та політики об’єктивно 

зростає [4, c. 231]. Це повною мірою стосується і 

такого найпотужнішого і найвпливовішого у сві-

ті міжнародного інтеграційного об’єднання як 

Європейський Союз з його особливою системою 

правових норм. Варто зазначити, що Європейсь-

кий Союз являє собою складне регіональне інте-
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граційне об’єднання, яке виходить за межі тра-

диційної міжнародної організації. Унікальність 

правової природи ЄС полягає у наявності елеме-

нтів наднаціонального характеру, який знаходить 

свій вияв в комплексі юридичних норм та пра-

вил, які отримали назву «право співтовариства» 

або «право ЄС» [7, c. 191]. Мають сенс ті зарубі-

жні дослідники, які дотримуються концепції, згі-

дно з якою право Європейського Союзу нале-

жить до сукупності європейських міжнародно-

правових конструкцій в якості субрегіонального 

інституту, проте яке не може претендувати на 

роль загальноєвропейського [7, c.8]. Дотримую-

чись такого концептуального підходу, вони ква-

ліфікують право Європейського Союзу як «євро-

пейське міжнародне право» або ж «міжнародне 

право у європейському контексті».  

Незважаючи на те, що ЄС має всі ознаки 

міждержавного об’єднання з елементами надна-

ціональності, проте всі його держави – члени ві-

дповідають усім критеріальним чинникам дер-

жав і отримали визнання цього політико-

правового статусу з боку інших суб’єктів міжна-

родного права [8, c.63]. На наш погляд, продук-

тивною і перспективною в сучасних умовах є 

концепція міжнародно-правового характеру Єв-

росоюзу та його правової системи, яку обстою-

ють такі відомі зарубіжні юристи як Н. Блокер, 

Ж.Буклюї, П. Кептейн, Г. Шермерс, А. Фердросс, 

П. Хей, Д. Уайет[8, c. 62]. Потрібно зазначити, 

що Європейський Союз як найбільше у світі ін-

теграційне об’єднання разом з провідними арк-

тичними країнами і міжнародними організаціями 

виявляє значний інтерес до полярного регіону і 

намагається посилити свій політичний і право-

вий вплив на розв’язання проблем Арктики. В 

сучасних офіційних документах Євросоюзу не-

розривний зв’язок цього міжнародного об’єднан-

ня з арктичним регіоном пояснюється фактом 

унікального поєднання історії, географії, еконо-

міки та наукових досліджень [15]. Європейський 

Союз вважає себе безпосереднім учасником арк-

тичної політики завдяки арктичному статусу кра-

їн - членів - Данії, Фінляндії, Швеції [4, c. 231]. 

Зауважимо у цьому зв’язку, що Данія поширює 

свій суверенітет на Гренландію, яка‚проте‚ не є 

членом Європейського Союзу ,що зумовлює від-

повідно відсутність у цього інтеграційного 

об’єднання прямого зв’язку з арктичним узбе-

режжям. Слід також зважати на те, що такі дер-

жави як Норвегія та Ісландія є членами європей-

ського економічного простору. Незважаючи на 

те, що ці держави залишаються поза межами ЄС 

в якості центрів прийняття політико-правових 

рішень, проте вони є важливою складовою право-

вого та економічного простору, який формується 

під егідою Європейського Союзу.  

У цілому ж ЄС має обмежені політико-

правові інструменти та механізми для забезпе-

чення власного потужного впливу на процеси, 

які відбуваються в арктичному регіоні. Значною 

мірою це пов’язано з тим, що Європейський Со-

юз до цього часу не має статусу постійного члена 

в Арктичній раді, хоча і виявляє постійне праг-

нення отримати статус спостерігача  в цій між-

народній організації. На нашу думку, ЄС слід 

розглядати в якості впливової нормативно-

правової сили, політичної структури, яка намага-

ється пропонувати власні стандарти і зразки по-

ведінки як для арктичних, так і не арктичних 

держав, а також міжнародних організацій в по-

лярному регіоні.  

 Як засвідчують дослідження, що були 

проведені за ініціативи Європейського парламе-

нту, серед різноманітних офіційних видань‚ під-

готовлених і опублікованих під егідою ЄС, чіль-

не місце займають політичні та нормативно-

правові документи, які безпосередньо пов’язані з 

арктичним регіоном [4, c. 235]. Необхідно зазна-

чити, що в сучасній фаховій літературі існує де-

кілька альтернативних поглядів та підходів на 

проблему дослідження витоків та етапів форму-

вання арктичної політики Європейського Союзу, 

її правових засад та нормативних механізмів. 

Доцільно звернути у цьому зв’язку увагу на те, 

що до кінця 90-х рр. минулого століття ЄС не 

виявляв системного і послідовного інтересу до 

Арктики, а тому не зміг виробити перспективних 

політико-правових доктрин щодо полярного ре-

гіону, прийняти на офіційному рівні теоретично 

обґрунтованих та апробованих у практичній 

площині відповідних нормативно-правових рі-

шень, присвячених механізмам функціонування 

арктичних просторів. Саме кристалізація у між-

народній правосвідомості ролі Арктики у глоба-

льній зміні клімату на нашій планеті дозволили 

Європейському Союзу, що мав у своєму активі на-

лежним чином розроблену на законодавчому рівні 

природоохоронну політику та її правові основи, 

значно посилити свою вагу у міжнародному обго-

воренні арктичних проблем [5, c. 191-192]. Активі-

зація інтересу до Арктики з боку ЄС була обумов-

лена також  стурбованістю конкуренцією різних 

держав щодо природних ресурсів Крайньої Півно-

чі, територіальними суперечками і претензіями 

різних країн щодо встановлення контролю над пів-

нічними морськими протоками, а також погіршен-

ням екологічного стану полярного регіону.  
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З нашої точки зору, витоки сучасної аркти-

чної політики Брюсселя пов’язані з концепцією 

«Північного виміру», яку було розроблено і 

оприлюднено офіційними представниками ЄС у 

1997р. До речі, такий підхід відрізняється від по-

зиції російських дослідників з цього питання. 

Зокрема, Н. Антюшина пов’язує початок арктич-

ної політики Європейського Союзу з опубліку-

ванням у 2006р. документа « До майбутнього 

морської політики – ЄС: європейський підхід до 

морів та океанів».[2, c. 97] Натомість‚ О. Алек-

сандров, точкою відліку арктичної політики ЄС 

вважає публічне оприлюднення комюніке «Єв-

ропейський Союз та арктичний регіон», яке було 

прийняте Європейською Комісією у 2008р. [1, c. 

12]На наш погляд, зазначені точки зору, кожна з 

яких містить певне раціональне зерно, відрізня-

ється між собою лише тим, що репрезентують 

різні, проте взаємопов’язані між собою історичні 

етапи становлення та розвитку арктичної політи-

ки ЄС, її правових механізмів. На підставі, аналі-

зу новітніх документальних джерел доцільно ви-

окремити декілька етапів у розробці та еволюції 

арктичної стратегії Європейського Союзу. Її пе-

рший етап окреслений хронологічними межами 

1997-2006 рр. Його особливість полягає в тому, 

що в цей період вектор арктичної політики ЄС в 

полярному регіоні визначався засадничими по-

ложеннями концепції «Північного виміру ». За-

значену ініціативу, запропоновану прем’єр - мі-

ністром Фінляндії П. Ліпоненом у 1997 році, бу-

ло розглянуто і схвалено на міжнародній конфе-

ренції «Регіон Баренцева моря: мрії та реаль-

ність». Основна мета концепції політики «Півні-

чного виміру» передбачала визначення та погли-

блення інтересів Євросоюзу у Північній Європі: 

від Ісландії до Північного Заходу Росії, від Баре-

нцева до південного узбережжя Балтійського мо-

рів. Слід вказати на те, що даний проект був зо-

рієнтований‚насамперед‚ на Росію (Північно-

Західний регіон), Литву, Латвію, Естонію і Пів-

нічно-Східну Польщу та ґрунтувався на апробо-

ваних організаційних структурах міжнародного 

співробітництва держав в цьому регіоні. В ціло-

му ж концепцію «Північного виміру» експерти у 

царині міжнародного права розглядають в якості 

«загальних рамок для сприяння діалогу та конк-

ретному співробітництву, посиленню тенденцій 

стабільності, достатку та сталого розвитку на 

півночі Європи» [5, c. 192]. Необхідно зазначити, 

що такі північні держави як Норвегія, Данія, Іс-

ландія, Швеція та Фінляндія з самого початку 

формування сучасного політико-правового курсу 

ЄС в Арктиці брали участь у реалізації даної іні-

ціативи. Потрібно підкреслити, що у 1999р. Єв-

ропейською комісією було схвалено концепцію 

«Північного виміру» в якості теоретичного підґ-

рунтя стратегії Європейського Союзу в Арктиці 

на період з 2000 по 2003 роки. На 1-й конферен-

ції міністрів закордонних справ країн Північного 

виміру у 1999 р. було визначено основні напрям-

ки міжнародного співробітництва: захист навко-

лишнього середовища; сталий розвиток; прове-

дення досліджень в Арктиці. В 2001р. ЄС було 

висунуто нову ініціативу «природоохоронного 

партнерства Північного виміру», спрямовану на 

фінансування  міжнародної програми управління 

утилізацією ядерних відходів [5, c. 192]. У пода-

льшому концептуально окреслена політична іні-

ціатива Європейського Союзу зазнавала відпові-

дних трансформацій і модифікацій . Так, у 2006 

році в рамках арктичної стратегії було прийнято 

декларацію та основні засади політики «Північ-

ного виміру». До її пріоритетних напрямків від-

несено, зокрема, економічне, транскордонне та 

наукове співробітництво у північному регіоні 

Європи, захист його природних ресурсів, навко-

лишнього середовища та Баренцева моря [10]. 

Якщо наприкінці 90-х рр. ХХ ст. діяльність ЄС у 

сфері її арктичних інтересів була сконцентрована 

в основному в межах «Північного виміру», то на 

початку2000-х рр. таким політико-правовим орі-

єнтиром стала вже ідея «арктичного вікна», яка є 

важливою складовою основної концепції, прийн-

ятої Європейським Союзом в листопаді 2006р. 

[4, c. 30]Її сутність полягає в регіональному під-

ході до просторів, спільних для ЄС, Росії, Іслан-

дії та Норвегії, а також у концентрації уваги цих 

держав на питаннях «уразливого навколишнього 

середовища, охорони здоров’я, соціального захи-

сту та прав корінних народів» [5, c. 192].  

Отже, на першому етапі формування арктич-

ної політики ЄС було вироблено її загальні конту-

ри, визначено основні політико-правові механізми 

міжнародного співробітництва в районі крайньої 

Півночі. На цьому етапі Європейський Союз здійс-

нював активне співробітництво з трьома регіона-

льними організаціями, які на експертному рівні 

займалися проблемами Арктики – Радою Беренце-

ва/Євроарктичного регіону (РБЄАР), Арктичною 

радою(АР) та Радою міністрів країн Північної Єв-

ропи (РМКПЄ). Одним з пріоритетів арктичної 

політики держав-членів ЄС, зокрема, у природоо-

хоронній сфері, була її спрямованість на розвиток 

відносин з Росією, яка має найбільшу протяжність 

арктичного узбережжя [5, c. 202].  

Другий етап становлення та розвитку полі-

тико-правової політики Європейського Союзу в 
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Арктиці охоплює період 2006-2008 рр. Прикмет-

ною рисою цього етапу є те, що в офіційних до-

кументах регіонального об’єднання вона розгля-

дається в контексті Єдиної морської політики 

ЄС. Вперше таку концепцію було викладено в 

2006 р. у прийнятому Комісією ЄС документі під 

назвою  «До майбутнього морської політики ЄС: 

європейський підхід до морів та океанів». Сфор-

мульовані в ньому цілі і принципи морської по-

літики Європейського Союзу були поглиблені і 

конкретизовані в опублікованому у 2007 році 

новому офіційному документі  «Інтегрована по-

літика Європейського Союзу», який дістав пози-

тивну оцінку Європарламенту, Європейської ра-

ди, Європейського економічного та соціального 

комітету, а також Комітету регіонів. Основні ідеї 

зазначених документів полягають в обґрунту-

ванні значної питомої ваги ЄС у світовому мор-

ському господарстві, необхідності врахування в 

морській політиці екологічних вимог, в орієнта-

ції на інноваційний, конкурентоздатний та ста-

лий тип розвитку [2, c. 97]. У жовтні 2007р. Єв-

рокомісією було прийнято План з інтегрованої 

морської політики, в якому значну увагу було 

приділено міжнародно-правовим механізмам ро-

змежування континентального шельфу та екс-

плуатації морських проток у Північному Льодо-

витому океані [13]. Третій етап сучасної арктич-

ної стратегії ЄС розпочався наприкінці 2008р. і 

триває по сьогодення. Особливістю цього етапу є 

динамічний процес формування та інституаліза-

ції самостійного напрямку арктичної політики 

Європейського Союзу, посилений взаємозв’язок 

політичних та правових механізмів арктичної 

стратегії. На цьому етапі відбувається утвер-

дження відносно нового сучасного глобального 

інтересу Європейського Союзу до арктичного 

регіону , який обумовлений усвідомленням керів-

никами Європейського Союзу провідної ролі Арк-

тики не тільки в зміні клімату на планеті, але і в 

майбутньому світової економіки. У відповідності зі 

зростанням інтересу ЄС до регіону відповідним 

чином диверсифікуються, модернізуються, деталі-

зуються правові основи сучасної  арктичної полі-

тики Європейського Союзу [5, c. 202].  

В теперішній час міжнародне об’єднання 

безпосередньо пов’язане з Арктикою вирішен-

ням низки завдань, які є актуальними для всіх 

держав-членів і структур Європейського Союзу. 

По-перше, важливе значення Арктики, яке вихо-

дить за межі регіону, пов’язане з її впливом на 

клімат планети. По-друге, зв’язок ЄС з полярним 

регіоном обумовлений поєднанням історичних, 

культурних, географічних та економічних факто-

рів, а також завдяки досягненням європейців у 

галузі досліджень природи цього суворого краю. 

По-третє, Арктика має вагоме значення для Єв-

ропейського Союзу із точки  зору стану її приро-

дного середовища, можливостей сталого викори-

стання природних ресурсів, розвитку міжнарод-

ного співробітництва. Серед базових документів 

регіонального об’єднання, в яких визначені стра-

тегічні напрямки та політико-правові механізми 

арктичної стратегії‚ слід віднести такі‚ як: Резо-

люція Європейського парламенту щодо управ-

ління Арктикою від 30 вересня 2008р.; Комюніке 

Європейської комісії Європейському парламенту 

і Раді «Європейський союз та Арктичний регіон» 

від 20 листопада 2008р.; Доповідь Єврокомісії « 

Юридичні аспекти арктичного судноплавства», 

яку опубліковано у 2010р.;  Резолюція Європей-

ського парламенту «Політика ЄС на Крайній Пі-

вночі для забезпечення сталого розвитку» від 20 

січня 2011р.; Спільна заява Європейського пар-

ламенту та Ради «Розвиток політики Європейсь-

кого Союзу в Арктичному регіоні : прогрес з 

2008 року та наступні кроки» від 26 червня 

2012р. [5, c. 194]. 

Потрібно наголосити на тому, що резолю-

ція Європейського парламенту щодо управління 

Арктикою від 30 вересня 2008р. є першим публі-

чним документом, прийнятим цією авторитет-

ною європейською інституцією, з політико-

правових питань розвитку полярного регіону.  

В цьому документі системно узагальнено та інте-

гровано конструктивні ідеї та концептуальні під-

ходи численних попередніх офіційних видань та 

міжнародних форумів , які повністю або частко-

во присвячені арктичній проблематиці. Зокрема, 

в тексті резолюції Європарламенту привернуто 

увагу до необхідності адекватного міжнародного 

реагування на наслідки зміни кліматичних умов 

для корінних народів Півночі, вироблення впли-

вової і перспективної арктичної політики ЄС. В 

цьому документі також зроблено акцент на роз-

робку та впровадження ефективних правових 

механізмів і процедур міжнародного співробіт-

ництва Європейського Союзу та арктичних дер-

жав для забезпечення безпеки полярного регіону, 

її сталого розвитку, досягнення «спільних амбі-

ційних цілей у зв’язку зі зміною клімату» [5, c. 

196].  

В опублікованому Єврокомісією комюніке 

«Європейський Союз та арктичний регіон» від 20 

листопада 2008р. визначено три основні завдання 

майбутньої політики ЄС у полярному регіоні. До 

них слід віднести : 1)захист навколишнього се-

редовища та корінних народів Арктики; 2) забез-
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печення сталого розвитку та раціонального ви-

користання природних ресурсів регіону; 3) роз-

виток механізму багатостороннього співробітни-

цтва в Арктиці [15].  

У зазначеному комюніке особливу  увагу 

було приділено питанням узгодженої, правової 

взаємодії держав у полярному регіоні.  

У прес-релізі з нагоди опублікування ко-

мюніке було підкреслено: «Розширення внеску 

ЄС в арктичне співробітництво відкриває нові 

перспективи в наших відносинах з арктичними 

країнами. ЄС висловлює свою готовність працю-

вати з  ними для зміцнення стабільності, багатос-

тороннього управління через існуючі структури, 

а також для збереження балансу між пріоритет-

ною метою збереження природи та необхідністю 

освоєння природних ресурсів, у тому числі, вуг-

леводнів»[3, c. 31]. Важливим у правовому сенсі 

є те, що у цьому документі було вказано на не-

обхідність проведення широкого діалогу з пи-

тань арктичного курсу ЄС на основі Конвенції 

ООН з морського права 1982р., а також підкрес-

лено провідну роль «Північного виміру» та Арк-

тичної ради для співробітництва держав та орга-

нізацій у полярному регіоні.  

У ґрунтовній доповіді Єврокомісії «Юри-

дичні аспекти арктичного судноплавства», підго-

товленій у 2010р., визначено основні напрямки 

удосконалення правових механізмів плавання  

торговельних суден у морській акваторії Північ-

ного Льодовитого океану. 

Вагомим внеском у розробку екологічної 

складової арктичної стратегії ЄС на сучасному 

етапі є резолюція Європейського парламенту 

«Політика ЄС на Крайній Півночі» від 20 січня 

2011р. В ній сформульовано наріжні принципи 

арктичної політики Європейського Союзу:  

1) орієнтація на сталий розвиток; 2) збереження 

біологічного різноманіття; 3)необхідність вико-

ристання природних ресурсів Арктики, а також 

полярних транспортних маршрутів на дійсно на-

уковій основі. В резолюції, зокрема, знайшла пі-

дтримку ідея розробки в рамках Міжнародної 

морської організації Кодексу полярного судноп-

лавства, а також підписання під патронатом Арк-

тичної ради угоди з пошуку та рятуванню в мо-

рях Північного Льодовитого океану [2, c. 104]. 

У базовому політико-правовому документі 

ЄС наголошується також на тому, що послідовна 

розробка ним політики стосовно Арктики повин-

на спиратись на визнання існуючих міжнарод-

них, багатосторонніх і двохсторонніх домовле-

ностей [5, c. 197].  

У резолюції «Політика ЄС на Крайній Пів-

ночі для забезпечення сталого розвитку» зробле-

но також акцент на необхідності єдиної, скоор-

динованої політики Європейського Союзу в арк-

тичному регіоні, в якій були б чітко окреслені 

пріоритети інтеграційного об’єднання, потенцій-

ні виклики та його стратегія. В цьому контексті 

підкреслюється, що ЄС та його держави-члени 

повинні активно відстоювати свободу морів і 

право вільного судноплавства по міжнародним 

водним каналам в Арктиці [5, c. 198]. 

У зазначеному офіційному документі Єв-

ропейського Союзу вказано на дискусійний ха-

рактер питання про тлумачення Договору про 

Шпіцберген в частині застосування до його конти-

нентального шельфу морського дна навколо о. 

Свальдбард. Враховуючи відсутність чітких крите-

ріїв використання ресурсів континентального ше-

льфу навколо Шпіцбергена, ЄС виступила з ініціа-

тивою укладення міжнародної угоди, яка б визна-

чила правовий статус цього шельфу [5, c. 199]. 

Політико-правову основу для розширення 

участі Європейського Союзу у вирішенні про-

блем, пов’язаних з полярним регіоном, закладено 

у п’ятому із вказаних нами базових документів 

під назвою «Спільна заява Європейському пар-

ламенту та Раді», яку було прийнято 26червня 

2012 р. Єврокомісією та її Верховним представни-

ком із закордонних справ та політики безпеки. На 

підставі узагальнення основних тенденцій політики 

Європейського Союзу в Арктиці з 2008р. було ви-

значено стратегічний вектор її розвитку на перспе-

ктиву: «В умовах прискорення процесів зміни клі-

мату та розширення економічної діяльності в Арк-

тичному регіоні, - підкреслюється у Заяві,- Євро-

пейському Союзу (ЄС) потрібно активізувати вза-

ємодію зі своїми арктичними партнерами для спі-

льного досягнення мети охорони навколишнього 

середовища і‚ разом з тим, сталого розвитку Арк-

тичного регіону» [5, c. 203]. 

В офіційному документі ЄС сформульова-

но пріоритетні напрямки діяльності цього інтег-

раційного об’єднання у полярному регіоні. Це, 

зокрема: 1) боротьба з наслідками зміни клімату; 

2) дослідження арктичної екосистеми; 3) здійс-

нення інвестицій у сталий розвиток Півночі;  

4) безпека судноплавства; 5) підтримка корінних 

народів та місцевого населення [5, c. 201]. У за-

значеній заяві привернуто увагу світової цивілі-

заційної спільноти до значення удосконалення 

правового механізму міжнародного співробітни-

цтва Європейського Союзу з арктичними країна-

ми у полярному регіоні. Проте його правовою 

основою визначено лише Конвенцію ООН з мор-
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ського права 1982р., а не широку міжнародно-

правову базу, яка знайшла втілення в узгодже-

ному підході п’яти арктичних прибережних дер-

жав, який зафіксовано в тексті Ілуліссатської де-

кларації 2008р. [5, c. 201].  

Слід підкреслити, що в цілому сучасна арк-

тична стратегія ЄС має комплексний і збалансо-

ваний характер і відповідним чином охоплює 

практично всі напрямки, згідно з якими здійсню-

ється єдина консолідована морська політика ЄС. 

Зазначимо також, що арктична стратегія Євро-

пейського Союзу взаємопов’язана з іншими на-

прямками її інтеграційної політики, в першу чер-

гу, з науково-технічною, інноваційною, екологі-

чною та енергетичною. Прикметною рисою арк-

тичної стратегії є також її зорієнтованість на 

проведення досліджень у полярному регіоні в 

контексті рамкових програм наукових дослі-

джень ЄС, екосистемного підходу та принципу 

сталого розвитку. Застосування цих принципів у 

царині співробітництва з міжнародними органі-

заціями сприяє виробленню Європейським Сою-

зом універсальних політико-правових механізмів 

такого підходу [2, c. 100]. Разом з тим, арктична 

політика ЄС в сучасних умовах має певну спе-

цифіку, а в окремих випадках і суперечливий 

характер. З одного боку, Європейський Союз ро-

зробив і опублікував на офіційному рівні низку 

ґрунтовних нормативно-правових документів з 

арктичної тематики, а з іншого, - у цього регіо-

нального об’єднання практично відсутній вихід 

до арктичного узбережжя. Прямий зв’язок з по-

лярним регіоном для ЄС можливий лише через 

територію Гренландії, яка, до речі вважається 

данською провінцією. Проте у цьому випадку 

правова колізія полягає в тому, що сама Гренла-

ндія вийшла зі складу Європейського Союзу ще 

у 1985р. Саме тому ЄС досить зацікавлена у змі-

цненні свого політико-правового статусу в Арк-

тичній раді. Потрібно вказати, що Арктична ра-

да, а також такі міжнародні організації як Рада 

держав Баренцева/Євро-Арктичного регіону, Пі-

внічний вимір, Європейська полярна рада є тими 

інституційними механізмами, через які Європей-

ський Союз прагне просувати свою природоохо-

ронну арктичну політику. Зазначимо, що ЄС до-

кладає значних зусиль для отримання, насампе-

ред, офіційного статусу спостерігача в Арктич-

ній раді. Проте ці спроби в 2009 та 2011р. вияви-

лися невдалими через протидію Канади, у якої є 

розбіжності з державами-членами Європейського 

Союзу у питанні полювання на морських тварин. 

На дев’ятій міністерській сесії Арктичної ради 

(24-25 квітня 2015р.), яка ознаменувала закін-

чення терміну головування Канади у цій міжна-

родній організації, було прийнято рішення відк-

ласти розгляд цього питання на два роки, незва-

жаючи на активне лобіювання скандинавськими 

країнами вступу ЄС до Арктичної ради [9]. Доці-

льно звернути увагу і на те, що офіційні предста-

вники Євросоюзу розглядають можливість ство-

рення більш потужної‚ ніж Арктична рада полі-

тико-правової структури міжнародного рівня для 

більш ефективного управління полярним регіо-

ном. На їх думку, Арктичній раді у її сучасному 

форматі бракує належного політичного впливу і 

дієвих правових механізмів для забезпечення 

контролю над цим регіоном.  

Слід підкреслити, що подальша активність 

Брюсселя в Арктиці гальмується і через наяв-

ність певних перепон і проблем. Відомий англій-

ський дослідник К. Арчер, наприклад, вказує на 

такі з них, як: підтримка арктичної політики Єв-

ропейського Союзу з боку північних країн-членів 

в ЄС не є однозначною і послідовною; посилення 

ролі Євросоюзу в арктичному регіоні, а також 

забезпечення повноцінної участі Брюсселя в дія-

льності Арктичної ради певною мірою усклад-

нюється позицією Росії і Канади, а також конф-

ліктними суперечками з деякими арктичними 

країнами (Норвегія, Данія, Ісландія) через відсу-

тність узгоджених механізмів міжнародно-право-

вого регулювання експорту тюленячих шкір та 

китобійного промислу у Північному Льодовито-

му океані. Проте, як вважає зарубіжний вчений, 

Європейський Союз має у своєму розпорядженні 

значні потенційні можливості для зміцнення сво-

го впливу в арктичних справах, який ґрунтується 

на його матеріальних та наукових ресурсах [12]. 

На сьогоднішній день вже готується до голову-

вання в Арктичній раді протягом 2017-2019 рр. 

Фінляндія, яка є членом ЄС. Вважаючи Євросо-

юз одним з важливих гравців у полярному регіо-

ні, вона бере активну участь у розробці арктич-

ної програми та намагається суттєво впливати на 

формування власної стратегії та інтеграційного 

об’єднання в Арктиці [6]. Слід також підкресли-

ти, що важливе значення для сприяння у форму-

ванні системної політики ЄС в Арктиці має та-

кий консультативний орган як Європейська по-

лярна рада. Вона здійснює низку науково-

технічних програм і консультує європейські ін-

теграційні органи та міжнародні організації, 

співпрацює з Європейським та національними 

науковими фондами. Зокрема, під егідою Євро-

пейської полярної ради розроблена і втілюється 

широкоформатна програма щодо вивчення поля-

рного клімату [2, c. 107].  
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Для удосконалення правових механізмів 

своєї арктичної стратегії Євросоюз має намір 

вжити найближчим часом низку наступних захо-

дів у юридичній сфері: 1) здійснити оцінку ефекти-

вності багатосторонніх угод, які поширюються на 

Арктику; 2) продовжити роботу з делімітації кор-

донів та встановлення зовнішніх кордонів конти-

нентального шельфу; 3) дослідити можливості ін-

тегрованого екосистемного підходу, зокрема, ство-

рення в морі природоохоронних зон [2, c. 107].  

Висновки. Отже, на різних, проте взаємо-

пов’язаних між собою етапах формування сучас-

ної арктичної стратегії Європейського Союзу 

відбувався динамічний процес діалектичної, ін-

тегративної взаємодії  та еволюції їх політичних і 

правових чинників. Як засвідчує міжнародно-

правовий досвід, політико-правове підґрунтя ар-

ктичної доктрини відкрило шлях до становлення 

інституційних та юридичних механізмів політи-

ки цього потужного і впливового наднаціональ-

ного об’єднання у полярному регіоні. На наш 

погляд, перспективи подальших розвідок зазна-

ченої проблеми пов’язані із дослідженням тенде-

нцій та особливостей взаємовпливу юридичних 

аспектів  арктичної стратегії Євросоюзу та між-

народно-правових важелів регулювання співро-

бітництва держав та організацій в Арктиці.  
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Political and  legal base of the EU arctic strategy 

 

Summary 

In the article on the basis of generalization of  differentfactological material from the newest sources 

and documents‚ domestic and foreign publications the attempt is made to analyze systematically and fully 

the legal aspects of the EU arctic strategy in the XXI century‚ to research its   interconnection with political‚ 

international legal base of cooperation among the states in the polar region. 

Key words: the Arctic‚ the EU arctic strategy‚ political and legal base‚ international cooperation‚ 

Northern Dimension policy.  
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Политико-правовые основы арктической стратегии Европейского Союза 

 

Аннотация 
На основе обобщения разнообразного материала с новейших источников и документов, отече-

ственных и зарубежных публикаций осуществлена корректная попытка системного, комплексного 

анализа правовых аспектов арктической стратегии Европейского Союза в ХХІ столетии, исследова-

ния их взаимосвязи с политическими и международно-правовыми основами сотрудничества госу-

дарств в полярном регионе. 

Ключевые слова: Арктика‚ арктическая стратегия Европейского Союза‚ политико-правовые ос-

новы‚ международное сотрудничество‚ политика «Северного измерения». 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ДОГОВОРУ  

ПРО СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО 
 

Розглядаються окремі питання правової природи договору про сурогатне материнство, зокрема питання 

щодо визначення істотних умов договору, оформлення відносин між сторонами договору. 

Ключові слова: договір, сурогатне материнство, сурогатна мати, зміст договору. 

 

Постановка проблеми. Сурогатне мате-

ринство вважається новою репродуктивною тех-

нологією. Але застосування нових методів ре-

продукції породжує певні проблеми етичного, 

медичного та юридичного характеру. Не викли-

кає сумніву той факт, що сурогатне материнство 

є явищем, яке потребує належної уваги, розвитку 

та правового підґрунтя. Розвиток медицини в цій 

галузі набагато випереджає відповідну нормати-

вно-правову базу в нашій країні. Регулювання 

сурогатного материнства в Україні здійснюється 

нормами медичного, сімейного та цивільного 

права, що за своїм змістом не завжди між собою 

узгоджуються. Особливістю правовідносин, що 

виникають стосовно сурогатного материнства, є 

поєднання в них публічно-правових і приватно-

правових аспектів, що зумовлюється цінністю 

життя та здоров’я сурогатної матері, дитини, 

врегулюванням здійснення репродуктивних про-

цедур нормами публічного права та індивідуаль-

ними умовами договорів, які укладаються між 

учасниками таких процедур.  

На даний момент у міжнародному праві не-

має жодних заборонних норм щодо сурогатного 

материнства. Всесвітня медична асоціація в цілому 

зайняла позитивну позицію по відношенню до су-

рогатного материнства, зазначивши у своїй Мад-

ридській декларації необхідність чітких медичних 

показів і некомерційну його основу, згоду всіх уча-

сників даного процесу. В той же час у міжнарод-

ному праві вказується, що будь-яка форма посере-

дництва повинна бути заборонена. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз наукових публікацій з окресленої про-

блематики свідчить, що в доктрині цивільного та 

сімейного права договір про сурогатне материнс-

тво, як комплексна проблема, не була предметом 

спеціальних досліджень. Але окремі аспекти до-

слідження сурогатного материнства можна знай-

ти в працях Р.Майданика, І.Верес, В.Ватрас, 

О.Михальчук, В.Москалюк. 

Метою статті є комплексний аналіз про-

блеми визначення змісту договору про сурогатне 

материнство й узагальнення існуючої практики 

на основі законодавства України та інших країн. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 

застосування репродуктивних технологій урегу-

льовано Порядком застосування допоміжних ре-

продуктивних технологій 2013 р. [2]. Однак даний 

документ не в повній мірі розв’язує юридичні про-

блеми щодо укладення та визначення змісту дого-

вору про сурогатне материнство. В українському 

законодавстві немає поняття сурогатного материн-

ства, а також не визначено, що є підставою виник-

нення відносин сурогатного материнства. 

У «Юридичному словнику США» під суро-

гатним материнством мають на увазі правовідно-

сини, за яких жінка виношує і народжує дитину 

для особи або подружжя, які в подальшому її 

всиновлюють або беруть під опіку [7]. 

 Ватрас В. під сурогатним материнством 

розуміє запліднення жінки шляхом імплантації 

ембріона з використанням генетичного матеріалу 

подружжя з метою виношування і народження ди-

тини, яка в подальшому буде визнана такою, що 

походить від подружжя, як правило, на 

комерційній основі на підставі відповідного дого-

вору між подружжям та сурогатною матір’ю [6,72].  

Вивчаючи досвід зарубіжних країн щодо ре-

гулювання сурогатного материнства, зазначимо, 

що воно законодавчо заборонено у Франції та Ні-

меччині. У деяких країнах (Австралія, Великобри-

танія, Ізраїль, Іспанія, Канада, Данія, Нідерланди) 

дозволено лише некомерційне сурогатне материнс-

тво, тобто сурогатна мати не отримує винагороди, 

крім того, заборонена реклама сурогатного мате-

ринства. На комерційній основі сурогатне мате-

ринство законодавчо дозволено у США, ПАР, Ро-

сійській Федерації, Греції, Україні. 

Враховуючи положення Сімейного кодексу 

України, можна зробити висновок, що підставою 

виникнення сурогатного материнства повинен 

бути договір. Крім того, таких договорів повинно 

бути два: 1) договір про виношування сурогат-

ною матір’ю дитини; 2) договір про надання ме-

дичної послуги. Дані договори відносяться до 

договорів про надання послуг. Вони можуть ук-
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ладатися в простій письмовій формі або на вимо-

гу однієї зі сторін у письмовій нотаріально пос-

відченій формі. За своїми юридичними ознаками 

договір про сурогатне материнство є двосторон-

нім, консенсуальним, алеаторним, оплатним або 

безоплатним. 

Стаття 123 СК України [1] чітко встанов-

лює, що однією стороною договору  завжди є 

подружжя (чоловік та жінка), а отже, не можуть 

бути особи, які не мають такого статусу, а також 

одностатеве подружжя. Громадянство значення 

не має.  Але у зв’язку з тим, що не всі країни ви-

знають сурогатне материнство, виникають про-

блеми виїзду іноземців з дитиною в країну свого 

проживання.   При цьому чоловік і жінка повинні 

бути повнолітніми і за медичними показниками 

мають право на проведення лікувальних програм 

допоміжних репродуктивних технологій. 

В Україні не існує банку сурогатних мате-

рів, тому подружжя, яке бажає мати дитину, ви-

мушене саме шукати жінку, яка готова їм допо-

могти. Сурогатною матір’ю може бути повноліт-

ня дієздатна жінка за умови наявності власної 

здорової дитини. Не може бути сурогатною ма-

тір’ю носій інфекцій або особа, спадковість якої 

проблематично перевірити. Необхідно також 

враховувати «професійні схильності» донора, які 

виникли внаслідок роботи з хімікатами, отрут-

ними матеріалами, радіоактивним випроміню-

ванням і т.п.. Донор  письмово зобов’язується не 

приховувати перенесені захворювання. 

Ні в Сімейному кодексі, ні в інших норма-

тивних актах не згадується про чоловіка сурога-

тної матері. При оформленні договору жінка, яка 

бажає виступити в ролі сурогатної матері, підпи-

сує документ, у якому висловлює згоду на засто-

сування до неї відповідних процедур. Згода чо-

ловіка не передбачається. У той же час на чоло-

віка покладається не лише моральне наванта-

ження в період вагітності дружини, але і матері-

альна відповідальність за дитину в тому випадку, 

коли дитина залишається в сурогатної матері. На 

нашу думку, якщо сурогатна мати на момент ук-

ладення договору перебувала в зареєстрованому 

шлюбі, то згода чоловіка на участь дружини в 

сурогатному материнстві є необхідною умовою 

дійсності договору. Крім того, така згода повин-

на бути письмова нотаріально посвідчена. Дане 

правило почали використовувати на практиці. 

Спочатку повинен бути укладений договір 

про сурогатне материнство, а далі договір про 

надання медичних послуг. У договорі про надан-

ня медичних послуг  необхідно, перш за все, за-

значити медичну установу, де буде проходити 

штучне запліднення, а саме заклад охорони здо-

ров’я, що має ліцензію на провадження госпо-

дарської діяльності з медичної практики та акре-

дитаційний сертифікат відповідно до Наказу 

МОЗ №65 від 6.03.2014 р. [3]. При виборі медич-

ної установи бажано з’ясувати час існування клі-

ніки, медичний штат, програми, які пропонують-

ся клінікою, статистику успішно проведених 

процедур, вартість послуг клініки. 

Істотними умовами договору  про суро-

гатне материнство є: 1) предмет – послуги по 

сурогатному материнству, саме послуги з вино-

шування дитини сурогатною матір’ю, народжен-

ня дитини, передача дитини біологічним батькам; 

2) ціна, якщо договір оплатний; 3) строк дії дого-

вору, який, як правило, не перевищує один рік. Та-

кий строк зумовлений специфікою договору, оскі-

льки дитина виношується дев’ять місяців. Але до-

датково враховується час, який батьки та сурогатна 

мати витратять на процедуру сурогатного материн-

ства, медичні консультації, збір необхідних доку-

ментів, а також термін перебування народженої 

дитини з сурогатною матір’ю.  

Оскільки договір двосторонній, то кожна зі 

сторін має взаємні права й обов’язки. 

До обов’язків подружжя можна віднести:  

1. Компенсацію сурогатній матері витрат 

на медичне обслуговування. До таких витрат на-

лежать медичне страхування, вартість необхід-

них медикаментів, медичного обстеження на 

протязі всієї вагітності і, можливо, після пологів, 

медичної допомоги, в тому числі послуги психо-

лога і (або) психіатра. 

2. Відшкодування сурогатній матері втрат 

заробітку які можуть бути як у повному, так і 

частковому обсязі, при цьому немає значення 

працювала вона на момент укладення договору 

чи ні. Немає також значення, був заробіток від 

трудової  чи підприємницької діяльності. 

3. Утримання під час вагітності. Утримання 

може бути в грошовій чи натуральній формі. При 

обговоренні даного питання необхідно, перш за 

все, виходити з інтересів майбутньої дитини і 

сурогатної матері. У договорі можна обумовити 

місце проживання сурогатної матері (якщо у ге-

нетичних батьків є можливість забезпечити про-

живання сурогатної матері в період вагітності за 

містом, то необхідно враховувати наявність у 

даному населеному пункті медичної установи, 

куди у випадку необхідності могла б звернутися 

вагітна жінка). Якщо сурогатна мати проживає в 

поганих житлових умовах, то подружжя-

замовники можуть  оплатити оренду житла, ко-

мунальних послуг. Окремо обговорюється пи-
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тання щодо витрат на  проїзд та одяг сурогатної 

матері. Особлива увага приділяється харчуванню. 

Харчування повинно бути повноцінним для по-

дальшого розвитку плоду. У договорі також можна 

визначити витрати на відвідування сурогатною 

матір’ю картинних галерей, виставок, театрів, 

концертів, які рекомендовані психологом. 

4. Якщо договір оплатний, необхідно вста-

новити суму, порядок і строки виплат. Практика 

комерційного сурогатного материнства прямо не 

заборонена нашим законодавством, але вона су-

перечить Брюссельській декларації Всесвітньої 

медичної асоціації 1985 р. На нашу думку, отри-

мання винагороди повинно розглядатися як 

компенсація за певні незручності. Але на рівні 

законодавства необхідно встановити певні межі, 

щоб не перевести сурогатне материнство на 

конвеєр і перетворити в комерційну діяльність. 

5. Обов’язок  забрати дитину і зареєструвати 

її на своє ім’я, навіть у випадку народження її з 

фізичними або психічними відхиленнями, якщо не 

буде доведено, що вони є результатом винних 

діянь сурогатної матері [5, с.224] або у випадку 

розлучення подружжя чи смерті одного з подруж-

жя до народження дитини. 

Подружжя має рівні права й обов’язки. 

Обов’язки сурогатної матері: 1) сурогат-

на мати повинна вчасно стати на медичний облік 

(до 12 тижнів); 2) постійно слідкувати за станом 

свого здоров’я, вести здоровий спосіб життя, ре-

гулярно відвідувати лікаря і виконувати його 

рекомендації, дотримуватись норм спеціального 

харчування; 3) інформувати подружжя-замов-

ників про перебіг вагітності; 4) передати дитину 

подружжю, яке уклало з нею договір; 5) подати 

заяву про згоду на запис подружжя батьками ди-

тини. Дана умова передбачена підзаконними 

нормативними актами, а саме:  Наказом про за-

твердження Порядку застосування ДРТ в Україні 

та Правилами державної реєстрації актів 

цивільного стану [4]. Але ч.2 ст.123 СК не 

містить альтернативи визнання батьками дитини, 

народженої сурогатною матір’ю. Тому, якщо не 

буде такої заяви від сурогатної матері, генетичні 

тести зможуть установити батьківство в судово-

му порядку. В Україні не допускається оспорю-

вання материнства біологічної матері сурогат-

ною матір’ю; 6) заборонено штучно переривати 

вагітність сурогатною матір’ю, крім випадків 

медичних показань. 

До додаткових умов договору можна відне-

сти страхування життя та здоров’я матері, конфі-

денційність, яка передбачає заборону розголо-

шувати будь-які відомості про подружжя, дити-

ну, сурогатну матір, медичний заклад. 

Оскільки українське законодавство не міс-

тить спеціальних норм щодо регулювання дого-

вірних відносин, пов’язаних з використанням 

допоміжних репродуктивних технологій, то в 

договір необхідно вносити й особливі умови. Зо-

крема, важливо врегулювати в договорі випадки 

народження кількох дітей, народження мертвої 

дитини або дитини з вадами здоров’я, за які не 

відповідає сурогатна мати, неможливість настан-

ня вагітності в результаті повного циклу проце-

дур, розірвання шлюбу біологічними батьками, 

смерть біологічних батьків.  

У договорі про сурогатне материнство не-

обхідно закріпити відповідальність за неналежне 

виконання умов договору і за наслідки наро-

дження дитини з певними вадами. 

Наслідками порушення умов договору є 

цивільно-правова відповідальність, яка полягає у 

відшкодуванні шкоди або сплаті неустойки. Як-

що дитина народилася з вадами з вини сурогат-

ної матері, то вона зобов’язана відшкодувати ви-

трати на її лікування. Якщо ж дитина успадкува-

ла хворобу від біологічних батьків, то догляд за 

такою дитиною здійснюють подружжя-замов-

ники. Разом з тим у договорі необхідно передба-

чити обставини, за яких сторони звільняються 

від відповідальності. До таких обставин можна 

віднести смерть сурогатної матері, смерть біоло-

гічних батьків (спадкоємці не несуть відповіда-

льності), викидень, ушкодження здоров’я суро-

гатної матері тощо.  

Висновки. Питання сурогатного материнс-

тва в Україні далеке від досконалості і не відпо-

відає проблемам практики. Та все ж можна зро-

бити висновок, що відносини сурогатного мате-

ринства потребують договірного регулювання. 

Договір укладається в письмовій формі і потре-

бує нотаріального посвідчення. У договорі необ-

хідно максимально детально визначити права й 

обов’язки сторін. Для подальшого врегулювання 

юридичних проблем сурогатного материнства 

необхідно прийняти закони про біоетику та про 

репродуктивні права громадян.  
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Problematic matters of determining the content of the contract of surrogate motherhood 

 

Summary 

Particular issues of the legal nature of the contract of surrogacy have been researched, specifically the 

problems concerned with determination of the essential terms of the contract, execution of the relations be-

tween the parties. 

Key words: contract, surrogate motherhood, surrogate mother, the content of the contract. 
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Проблемные вопросы определения содержания договора о суррогатном материнстве 

 

Аннотация 

Рассматриваются отдельные вопросы юридической природы договора о суррогатном материн-

стве, в частности вопросы относительно определения существенных условий договора, оформления 

отношений между сторонами.  

Ключевые слова: договор, суррогатное материнство, суррогатная мать, содержание договора. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АБСОЛЮТНОГО ХАРАКТЕРУ РЕЧОВОГО ПРАВА 

 
Досліджуються основні підходи до розуміння сутності абсолютного речового права, визначення  співвід-

ношення абсолютних речових прав із зобовязальними правами. Аналізуються основні наукові концепції щодо 

проблем визначення змісту речового права. Зроблено висновок про доцільність розмежування речових і зобо-

в'язальних прав за ознакою визначеності зобов'язаного суб'єкта. 

Ключові слова: абсолютність права, речове право, зобов'язальне право, право власності, зміст права влас-

ності, суб’єктивне право. 

 

Постановка проблеми. Речові права тра-

диційно займають одне з визначальних місць у 

цивілістичних дослідженнях. Конкуренцію їм у 

цьому можуть скласти тільки зобов'язання, та 

вчення про суб'єктів цивільних прав. «Omne 

autem ius quo utimur, uel ad personas pertinet, uel 

ad res uel ad actiones», - писав Гай. Тобто все пра-

во яким ми користуємося відноситься чи до осіб, 

чи до речей (об'єктів) чи до позовів. Таке місце 

речових прав пояснюється тим, що всі ми живе-

мо у світі речей. Речі - це перше, що прагне під-

корити собі людина у своїй діяльності й, відпові-

дно, першопричина суперечок між людьми. Там, 

де виникає суперечка, у цивілізованому суспіль-

стві на допомогу приходить право, в нашому до-

слідженні - речове право, що розділяє зовнішній 

світ матеріальних предметів на сфери «свого» і 

«чужого». Тому проблеми абсолютних речових 

прав, визначення їх правової природи варто вва-

жати однією з одвічних тем юридичної науки. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Теоретичну основу дослідження склали роботи 

відомих правознавців. Проблеми розуміння аб-

солютного харатеру речового права, а також ос-

новні підходи до розуміння абсолютних прав до-

сліджують О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, Р.А.Май-

данник, Е.О. Суханов, Ю.К. Толстой, Е.О. Хари-

тонов, Я.М.Шевченко, В.І.Нагнибіда та ін.  Знач-

ний інтерес викликають праці зарубіжних авто-

рів --  Г.Дж. Бермана, М. Венкштерна, Е. Годеме, 

Г. Дернбурга, Х. Кетца, У. Маттеї, Г.Ф. Пухти, Р. 

Саватьє, А. Харткампа, К. Цвайгерта, Р. Цимме-

рмана та ін. 

Мета статті – з'ясувати сутність абсолют-

них речових прав , визначити основні підходи до 

співвідношення юридичних категорій абсолют-

них речових і зобов'язальних прав. 

Виклад основного матеріалу. Речові пра-

ва традиційно вважаються абсолютними, тобто 

такими, що покладають пасивний обов'язок на 

всіх третіх осіб, не перешкоджати управомоченій 

особі у здійсненні її права. Оскільки речове пра-

во покладає обов'язок на всіх осіб, то ж і пору-

шено воно може бути кожним з них, а його но-

сію, відповідно, надається абсолютний, дієвий erga 

omnes (проти всіх – лат.) захист. У цьому полягає 

перший наслідок визнання речових прав абсолют-

ними. Крім того, абсолютність речових прав зна-

ходить свій прояв у так званому праві слідування, 

завдяки якому зміна власника майна ніяк не впли-

ває на існування та зміст обмежених речових прав 

на це майно. Це зрозуміло, адже носії таких прав 

перебувають не у відносних правовідносинах із 

власником, а в абсолютних – з усіма властивими 

цій правовій системі особами, до яких входять і 

колишній, і новий власники. 

Зауважимо, що існує ще й інше уявлення 

про абсолютні права, згідно з яким вони проти-

ставляються не відносним, а обмеженим правам. 

Така думка поширена в країнах романської пра-

вової сім'ї [3, c.77]. Наприклад, згідно зі ст.544 

Французького ЦК: «Власність є право користу-

ватися та розпоряджатися речами найбільш аб-

солюто...» [4, c.179], однак і німецькій цивілісти-

чній доктрині відомий поділ речових прав на аб-

солютні та обмежені [16, c.224]. Ототожнення 

абсолютності та повноти права приводить сучас-

них дослідників до висновку про те, що зростаю-

че число обмежень у здійсненні права власності 

позбавляє його абсолютного характеру [3, c.78]. 

Очевидно, що такий підхід до поняття абсолют-

ного права не допомагає нам у виконанні завдан-

ня розмежування речових і зобов'язальних прав. 

Обсяг того чи іншого права, зрозуміло, має зна-

чення, однак, щоб уникнути термінологічної 

плутанини, за цим критерієм потрібно виділяти 

не абсолютні та обмежені, а повні та обмежені 

права, як це роблять сучасні західноєвропейські 

юристи [35, c.18]. Надалі в цьому дослідженні ми 

спробуємо абсолютні права протиставити віднос-

ним, а підставою цього розподілу буде виступати 

не повнота чи обмеженість змісту того або іншого 

права, а невизначеність або визначеність зобов'яза-

них суб'єктів правовідносин. 
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Відповідно до вчення теорії права форму-

лювання, «абсолютні правовідносини» є, очеви-

дно, більше коректним, ніж «абсолютне право», 

адже його визначальна ознака характеризує не 

стільки право, скільки відповідний йому обов'я-

зок, суб'єкт якого заздалегідь не визначений.  

У такому разі, зауважимо, що далеко не всі дос-

лідники розглядають речове право як елемент 

відносин його носія до особи. Зокрема, існує ду-

мка, відповідно до якої речове право породжує 

відносини не між суб'єктами права, а відносини 

суб'єкта до об'єкта. Саме таку думку поділяли 

дореволюційні юристи [11, c.183]. Та висловлю-

валася й протилежна думка, відповідно до якої 

правововідносини завжди є відносинами між су-

б'єктами [5, c.64]. У радянський період уявлення 

про речове право як про відношення суб'єкта 

права до його об'єкта було забуто, причому не 

без впливу ідеологічних постулатів марксизму, 

що розглядав правовідносини як вид суспільних 

відносин, тобто відносин між людьми [25, c.110]. 

Тільки останнім часом з'являються праці, у яких 

робляться спроби реабілітувати визначення ре-

чових прав через юридичні відносини особи до 

речі, однак для сучасної доктрини загальнови-

знаним, як і раніше, є уявлення про правовідно-

сини як про відносини між суб'єктами, повністю 

відмовлятися від якого, на нащу думку, немає 

змісту [26, c.109]. Загалом зауважимо, що і ті ав-

тори, які допускали можливість існування відно-

син між суб'єктом і об'єктом права, визнавали 

одночасно наявність обов'язку всіх інших осіб не 

втручатися в ці відносини, та сама концепція 

правовідносин як відносини між людьми з'явила-

ся задовго до початку XX ст. та мала чимало 

прихильників [8, c.93]. Визнання того, що право-

відносини є відносинами між суб'єктами, зовсім 

не приводить, усупереч твердженню Р. Давида 

[7, c.198], до заперечення поняття речового пра-

ва. Отже, надалі, досліджуючи речові правовід-

носини, ми будемо стверджувати саме про відно-

сини управомоченої особи до зобов'язаної, а зо-

всім не до об'єкта права. 

Відповідно до іншої теорії, абсолютні пра-

ва існують поза правовідносинами. 

«Загальний обов'язок установлюється без-

посередньо законом, нормою права, а не є еле-

ментом нескінченного числа правовідносин з 

невизначеним числом осіб» [8, c.95]. Правовід-

носини, на думку прихильників такого погляду, 

завжди пов'язують чітко визначених осіб – як на 

управомоченій, так і на зобов'язаній стороні, а 

тому кожні правовідносини є відносними, а «за-

гальний взаємний зв'язок усіх осіб між собою, 

урегульований правом, є загальним правилом 

поведінки, тобто не правовідносинами, а нормою 

права, правом в об'єктивному розумінні» [8, c.95-

96]. Подібну думку відстоює В.А. Лапач, який 

зазначає: «Абсолютне суб'єктивне право може 

реалізовуватися без стороннього посередництва, 

на наш погляд, без правовідносин, через абсолю-

тний загальний обов'язок кожного утримуватися 

від порушення абсолютних прав інших осіб» [9, 

c.103]. На захист традиційного уявлення про аб-

солютні права як про елементи абсолютних пра-

вовідносин наведемо таке міркування. Кожне 

суб'єктивне право, у тому числі абсолютне, відрі-

зняється від абстрактної правової норми своєю 

конкретністю: речове право завжди належить 

чітко визначеній особі та має своїм об'єктом ін-

дивідуальновизначену річ. Обов'язок усіх третіх 

осіб полягає в утриманні від утручання в здійс-

нення управомоченою особою своїх правомоч-

ностей саме щодо даного об'єкта. Якщо ми пого-

димося з тим, що абсолютне право забезпечуєть-

ся загальним обов'язком кожного не порушувати 

чужих абсолютних прав, то ми змушені будемо 

знехтувати конкретністю об'єкта права. За наяв-

ності певних умов, що стосуються вартості та 

інших характеристик таких речей, щодо них ро-

биться виняток з цього загального обов'язку. То-

му будь-яка особа зобов'язана утримуватися від 

порушення не всіх абсолютних прав інших осіб у 

цілому, а кожного з них окремо. І навпаки: кожна 

управомочена абсолютним правом особа перебу-

ває у відносинах із усіма іншими суб'єктами, що 

входять у заздалегідь не визначене коло зобов'я-

заних осіб. Отже, абсолютні права можуть існу-

вати тільки як елементи правовідносин, у цьому 

випадку абсолютних. 

Зміст правовідносин складають права та 

обов'язки їх учасників. Звернемо увагу на обов'я-

зок у правовідносинах, оскільки право завжди 

спрямоване на забезпечення певної поведінки 

зобов'язаних осіб, для здійснення самостійних 

дій людина не має потреби в праві. Для здійс-

нення власних дій людині цілком вистачає її вла-

сних зусиль, право ж, як явище соціальне, надає 

їй можливість вимагати певної поведінки від ін-

ших осіб, зокрема, коли мова йде про «право на 

власні дії», - вимагати від зобов'язаних осіб не 

чинити перешкоди в здійсненні цих дій [18, 

c.20]. Саме така ситуація виникає в абсолютних 

правовідносинах. Обов'язок у цих правовідноси-

нах є пасивним і полягає у нездійсненні дій, що 

перешкоджають управомоченій абсолютним (у 

тому числі речовим) правом особі у здійсненні її 

правомочностей [20, c.118]. Відносні правовід-
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носини можуть покладати на своїх учасників 

обов'язки активного і пасивного типу. Позитивне 

спонукання до здійснення активних дій немож-

ливе щодо невизначеного кола осіб, оскільки ви-

конання такого обов'язку можливе тільки шля-

хом здійснення конкретними особами певної по-

ведінки. Тільки бездіяльність може розглядатися 

як безупинно триваюча поведінка та тільки її 

можна очікувати від невизначеної кількості зо-

бов'язаних осіб в абсолютних правовідносинах. 

Прикладом абсолютних правовідносин, що 

покладає позитивний обов'язок, є визнаний у ба-

гатьох країнах інститут речових повинностей 

[16, c.220], близький за своєю природою до рен-

ти. Згідно з цим правом, власник зобов'язується 

сплачувати управомоченій особі певну грошову 

суму або надавати в натурі певне майно. Це осо-

бливе право, яке досить подібне до зобов'язаль-

ного права, визнається речовим законодавцем 

цих країн завдяки властивому йому праву сліду-

вання, що є проявом абсолютності правовідно-

син. Зауважимо, що історія цього права сягає ко-

рінням середньовіччя, для якого характерно було 

поширення прав, які називали servitutes in 

faciendo (сервітути в дії – лат.) або servitutes juris 

Germanici (сервітути німецького права – лат.), що 

зобов'язували власників, усупереч римській мак-

симі servitus in faciendo consistere non potest (сер-

вітут не може полягати в дії – лат.), до виконання 

натуральних обов'язків або грошових виплат [32, 

c.583-584]. Безпосередньою причиною появи та-

кого роду прав стало виникнення феодальних 

відносин, які розповсюдилися в Європі того ча-

су. Тому зрозуміло, чому законодавець Нідерла-

ндів, здійснюючи нову кодифікацію, скасував ці 

права [35, c.18]. У країнах, де вони збереглися, 

право на одержання речових повинностей при-

пускає одержання від власника частини природ-

них або цивільних плодів, принесених майном, і 

в цьому розумінні воно близьке до визнаних прав 

на переважне придбання речей. Власник майна 

взагалі може бути виключений з формулювання 

поняття цього права, тоді воно буде сформульо-

ване як право на придбання відповідного майна у 

власність. Обов'язок усіх третіх осіб у цьому ви-

падку буде полягати в утриманні від придбання 

права власності на предмет повинностейі; влас-

ник або інша особа, яка безпосередньо користу-

ється майном, самим фактом свого користування 

порушують даний обов'язок, а тому безпідставно 

збагачуються. Отже, виконання обов'язку щодо 

речової повинностейі є, насправді, виконанням 

зобов'язання з безпідставного збагачення, що 

викликано неминучим для власника порушенням 

речового права. 

Обов'язок в абсолютних правовідносинах па-

сивний, тому його існування обов'язку жодною 

мірою не обтяжує нас і навіть не усвідомлюється 

нами. Через цю обставину зміна управомоченого 

суб'єкта абсолютних правовідносин не впливає на 

правове становище кожного із зобов'язаних суб'єк-

тів, тому може відбуватися без їх згоди. 

Та якими б важливими не були обов'язки в 

абсолютних правовідносинах, на відміну від відно-

сних правовідносин, їх недостатньо для характери-

стики їх змісту. Дотримуючись заборони на здійс-

нення активних дій, ми виконуємо свій обов'язок 

щодо всіх осіб, управомочених абсолютними пра-

вами. У той же час, кожні правовідносини унікаль-

ні, конкретні. Необхідної конкретизації можна до-

сягти лише звернувшись до змісту суб'єктивного 

права. Тобто до того, в що не повинна втручатися 

кожна особа, яка належить до невизначеного кола 

зобов'язаних осіб. 

Право власності є найповнішим у системі 

речових прав, його зміст охоплює всі припустимі 

з погляду даної правової системи правомочності 

щодо об'єкта прав. Зміст права власності тради-

ційно розкривається через тріаду правомочнос-

тей: володіння, користування та розпорядження. 

Розбіжності у визначенні переліку правомочнос-

тей власника використовуються тими, хто ста-

вить під сумнів можливість розкриття за їх до-

помоги змісту права власності. Дореволюційні 

автори відзначали, що право власності не вичер-

пується сукупністю прав володіння, користуван-

ня та розпорядження, аргуметуючи свою пози-

цію тим, що навіть утративши їх всі, власник не 

перестає бути власником [18, c.20]. Проти визна-

чення права власності через тріаду правомочнос-

тей висловлювалися дослідники радянського пе-

ріоду [18, c.21]. Крім наведеного аргументу, вони 

обґрунтовували свої висновки існуванням у пра-

вовій системі того часу прав, носії яких володі-

ють правомочностями володіння, користування 

та розпорядження майном, однак не є власника-

ми. Прихильники саме такої позиції є і серед су-

часних дослідників [21, c.30]. Замість тріади ці 

автори пропонують використовувати для визна-

чення права власності такі ознаки, як його пов-

нота, здійснення власником його права «своєю 

владою» і «у своєму інтересі». Законодавці 

окремих країн урахували подібного роду аргуме-

нти. Наприклад, при розробці Німецького циві-

льного уложення пропонувалося навести перелік 

правомочностей власника, однак ця пропозиція 

була відкинута та було закріплено таке: «Влас-
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ник речі може, якщо тому не перешкоджає закон 

або права третіх осіб, розпоряджатися річчю на 

свій розсуд та усувати кожного від впливу на 

неї» [13, c.124-130]. Подібно, не перераховуючи 

конкретних правомочностей, визначають право 

власності ст.641 Швейцарського ЦК і ст.511 ЦК 

Нідерландів. Відмова від переліку правомочнос-

тей не дозволяє відповістити на запитання про 

зміст суб'єктивного речового права. Саме тому 

більшість сучасних дослідників виступають на 

захист тріади. Крім того, навіть ті автори, які ві-

дмовляються від тріади правомочностей, «коли 

їм від загального визначення доводиться перехо-

дити до змісту права власності, неодмінно опе-

рують поняттями володіння, користування та 

розпорядження» [23, c.44]. Зазначимо, що до змі-

сту суб'єктивного права не може входити обов'я-

зок по його здійсненню в інтересах іншої особи. 

Такий обов'язок може бути покладений на неї 

лише в межах інших правовідносин, де вона ви-

ступає вже не управомоченим, а зобов'язаним 

суб'єктом. Звертаючись до змісту згаданих пра-

вомочностей, зауважимо, що право розпоря-

дження властиве практично всім майновим пра-

вам. При цьому обов'язково потрібно відрізняти 

розпорядження правом і розпорядження його 

об'єктом. Розпорядження правом властиве прак-

тично будь-якому майновому праву. Розпоря-

дження обєктом права розуміється як можливість 

визначати зміст і належність речових прав, вияв-

ляється властивим тільки деяким правам. Насам-

перед, до них відноситься право власності. Право 

розпорядження досить часто вважають ключо-

вою правомочністю, яка складає саму сутність 

права власності. Через це дослідники вважають 

«немислимим» виділення цієї правомочності в 

самостійне речове право [12, c.286]. Справді, на-

дання невласникові повного та безумовного пра-

ва розпоряджатися річчю важко уявити, однак 

існують права, які за певних умов обмежують 

власника в розпорядженні. До них відносяться: 

право застави, близькі до нього права земельного 

або рентного боргу, а також згадані речові по-

винності та права на переважне придбання речей. 

Право розпорядження розуміють як мож-

ливість здійснення юридичних дій відносно об'є-

кта речового права. Право користування розумі-

ється як можливість безпосереднього фактичного 

використання об'єкта. Так само, як і розпоря-

дження, користування є багатогранним, однак у 

питанні про те, які дії входять до змісту цієї пра-

вомочності, у дослідників єдності немає. 

У.Маттеї, наприклад, називає такі види користу-

вання нерухомим майном: право на огородження 

земельних ділянок, користування надрами, водо-

користування, облаштування насаджень та зби-

рання плодів, зведення будівель і проведення 

меж земельної ділянки [11, c.180-198]. У літера-

турі проводиться розмежування між власне ко-

ристуванням та вилученням плодів з майна; 

практичне значення воно мало в римському пра-

ві, яке використовувало юридичні конструкції 

особистих сервітутів usus і usufruct, з яких пер-

ший передбачав тільки користування майном без 

права на його плоди, а другий – і безпосереднє 

користування, і вилучення плодів [18, c.20-22]. 

Крім того, це розмежування має значення в ме-

жах німецької традиції розгляду майнового най-

му (Miete) як відношення, що не надає наймачеві 

права вилучати плоди, а оренди (Pacht) – як такої 

що надає таке право [13, c.124-130]. Спірним за-

лишається пийння про те, чим є споживання, 

знищення речі. Відповідно до панівної в доктри-

ні позиції, у цьому випадку відбувається одноча-

сне користування та розпорядження майном, хо-

ча окремі дослідники бачать тут тільки розпоря-

дження або – тільки користування. Під користу-

ванням, на нашу думку, належить розуміти будь-

яке вилучення корисних властивостей речі, у то-

му числі й вилучення її природних плодів (на-

буття «цивільних плодів» є або розпорядженням 

самою річчю, або розпорядженням її природни-

ми плодами), і споживання майна, за якого одно-

часно відбувається й розпорядження майном. 

Правомочність володіння відрізняється від 

користування та розпорядження. Правомочність 

користування та розпорядження можуть здійс-

нюватися найрізноманітнішими способами. Ця 

обставина обгрунтовує можливість існування 

відразу кількох прав, що надають своїм носіям 

можливість, наприклад, користуватися тим са-

мим майном, але різними способами. Володіння 

є обмеженим за змістом, тому одночасне воло-

діння двох осіб однією й тією же річчю 

(compossessio plurium in solido) завжди передба-

чало певну проблему. Наприклад, для римських 

юристів воно здавалося неможливим, подібно 

тому, як неможливо одній особі сидіти там, де 

сидить інша, або стояти там, де стоїть інша. Про-

блема була розв’язана на межі XIX та XX століть 

– із прийняттям НЦУ, яке відокремило ситуації 

безпосереднього та опосередкованого володіння [4, 

c.183]. Нарешті, на відміну від користування та 

розпорядження майном, володіння саме по собі 

нездатне принести власникові або іншій управомо-

ченій особі якого-небудь задоволення, крім, хіба 

що, морального. Водночас володіння виступає не-

обхідною фактичною базою для користування та 
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розпорядження, здійснення яких без володіння ви-

являється здебільшого неможливим. 

Висновки. Абсолютними речовими права-

ми є абсолютні і такі, що мають своїми об'єктами 

матеріальні речі суб'єктивні цивільні права. Це 

визначення, з одного боку, охоплює усі види ре-

чових прав, а з іншого – досить чітко відділяє їх 

від інших суб'єктивних цивільних прав. Найваж-

ливіше для нас розмежування речових і зобов'я-

зальних прав робиться за ознакою визначеності 

зобов'язаного суб'єкта. Якщо перші є абсолют-

ними і встановлюють правові відносини між 

управомоченою особою, з одного боку, і всіма 

іншими – з іншого, то другі завжди відносні і 

пов'язують чітко визначених осіб. Принципова 

протилежність абсолютних і відносних прав має 

наслідком неможливість їх співіснування в ме-

жах одного правовідносин, а значить, і неможли-

вість існування змішаних стосунків. 
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The basic going is near understanding of absolute character of material right 

 

Summary 

The basic going is investigated near understanding of essence of absolute material right, decision  of 

correlation of absolute material rights with зобовязальними rights. Basic scientific conceptions are analysed 

in relation to the problems of decision of maintenance of material right. Drawn conclusion about expedience 

of  differentiation of material and obligation rights on the sign of definiteness of the obliged subject. 

Keywords: an absoluteness is right, material right, obligation right, right of ownership, maintenance of 

right of ownership, equitable right. 
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Основные подходы к пониманию абсолютного характера вещественного права 

 

Аннотация 

Исследуются основные подходы к пониманию сущности абсолютного вещественного права, 

определения  соотношения абсолютных вещественных прав с обязывающими правами. Анализирую-

тся основные научные концепции относительно проблем определения содержания вещественного 

права. Сделан вывод о целесообразности  разграничения вещественных и обязывающих прав по при-

знаку определенности обязанного субъекта. 

Ключевые слова: абсолютность права, вещное право, обязывающее право, право собственности, 

содержание права собственности, субъективное право. 
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ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 
Розглядаються питання змісту договору про надання телекомунікаційних послуг, наводиться визначення 

та характеристика істотних умов  договору, а саме: предмет договору, ціна договору про надання телекомуніка-

ційних послуг згідно з вимогами чинного законодавства та існуючої практики.  

Ключові слова: договір, телекомунікації, послуги, предмет договору, ціна договору, істотні умови договору. 

 

Постановка проблеми. Дослідження спе-

цифіки нового виду договору надання послуг, що 

виник  на рубежі ХХ і ХХІ століть, а саме дого-

вору про надання послуг у сфері телекомунікцій, 

необхідно почати з визначення цих договорів, їх 

предмета і мети. Кількість послуг у сфері теле-

комунікацій з кожним роком зростає. Зростаюче 

значення ринку телекомунікаційних послуг у 

системі бурхливого розвитку інформаційних від-

носин, а також в умовах надзвичайної інновацій-

ної активності у сфері технічного забезпечення 

функціонування телекомунікаційних мереж суттє-

во посилює роль не лише чіткого визначення цих 

відносин на рівні законодавства, але і потребує чіт-

кого регулювання на рівні окремо взятого догово-

ру, який закріплюючи умови, чим визначатиме ос-

нову політики на ринку даних послуг. 

Правила про надання й отримання телеко-

мунікаційних послуг закріплюють лише загальне 

визначення договору про надання послуг, під 

яким розуміють правочин, укладений між спо-

живачем і оператором, провайдером, за яким 

оператор, провайдер зобов’язується на замовлення 

споживача надавати послуги, а споживач - їх опла-

чувати (якщо інше не передбачено договором) Ви-

роблення доктринального визначення аналізовано-

го договору та з’ясування його істотних умов є на-

гальним завданням. Від того, наскільки вдало ви-

значена правова природа договору про надання 

телекомунікаційних послуг, істотні умови догово-

ру, права й обов'язки сторін за ним, залежить ефек-

тивність правового регулювання в даній сфері, а 

разом з ним і якість відповідних послуг.  

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Формування, регулювання та розвиток відносин у 

сфері телекомунікацій як комплексна проблема в 

Україні не була предметом спеціальних дослі-

джень. Однак окремі аспекти дослідження можна 

знайти в роботах Скорікової Т.М., Шеремета О.Н., 

Трофімової О.І. Питанням побудови інформацій-

ного суспільства шляхом дослідження окремих 

складових телекомунікаційної системи присвячені 

праці Волкова Ю.В., Горіянова О.К., Бачила І.А. та 

ін.  Більше того, наявні публікації частіше стосу-

ються публічно-правової сфери діяльності у сфері 

надання телекомунікаційних послуг. 

Стаття ґрунтується на аналізі чинного віт-

чизняного законодавства, положень норм зако-

нодавства ЄС, а також аналізу конкретних дого-

ворів про надання телекомунікаційних послуг. 

Метою статті – дослідження й аналіз конкре-

тних умов договору про надання телекомунікацій-

них послуг, які є істотними для даного договору.  

Виклад основного матеріалу. Особливос-

ті істотних умов договору про надання телеко-

мунікаційних послуг зумовлені порядком і фор-

мою його укладення, наявністю в деяких випад-

ках інформаційної телекомунікаційної карти (за-

собу, що використовується для ідентифікації кі-

нцевого обладнання абонента в телекомунікацій-

ній мережі). 

У п.3.1. Основних вимог до договору про 

надання телекомунікаційних послуг перерахо-

вуються умови, які повинні бути вказані в дого-

ворі про надання телекомунікаційних послуг [2]. 

Однак такий перелік умов є розширеним і перед-

бачає всі умови, які істотні, так і звичайні, які 

випливають із диспозитивних норм закону та 

звичаю ділового обороту. 

Зміст договору, як основи виникнення зо-

бов’язань, складають його умови, які в теорії ци-

вільного права прийнято поділяти на істотні, 

звичайні та випадкові. Не визначає дві останні 

групи законодавець. У ст.638 ЦКУ вказується, 

що істотними є умови про предмет договору, 

умови, що визначаються законом як істотні або є 

необхідними для договорів даного виду, а також 

ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї сто-

рони має бути досягнуто згоди. При цьому дис-

кусійним залишається питання про співвідно-

шення цих умов з імперативними нормами. 

Кожен раз, коли сторони укладають  дого-

вір, вони визначають, по-перше, про що їм необ-

хідно домовитись і по-друге, якими повинні бути 

умови договору. При цьому формулювання умов 

договору одночасно підпорядковується дії при-

йнятих законодавчих норм, а межі такого підпо-
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рядкування залежать від характеру та змісту 

норм законодавства [6, с.315-316].  

Договір про надання телекомунікаційних 

послуг виникає у зв’язку з наданням послуги, 

при цьому суть цього договору за загальним пра-

вилом можна звести до визначення чотирьох па-

раметрів, кожен з яких відповідає на такі запи-

тання: що, скільки, коли і як? 

Умова  про предмет – єдина абсолютна 

умова, яка належить до істотних, що відповідає 

на перші два запитання. Предмет охоплює весь 

набір показників того з приводу, чому укладений 

договір. З переліку п. 3.1. Основних умов до пре-

дмета договору належать перелік послуг, що на-

даються оператором (провайдером), іншими сло-

вами, чітко визначена телекомунікаційна послу-

га. Директива № 97/66/ЄС визначає, що телеко-

мунікаційна послуга – це послуги, надання яких 

повністю чи частково полягає в передачі та мар-

шрутизації сигналів у телекомунікаційних мере-

жах [5]. Згідно із законом України «Про телеко-

мунікації», телекомунікаційна послуга – це про-

дукт діяльності оператора (провайдера) телеко-

мунікації, спрямований на задоволення потреб 

споживача у сфері телекомунікацій [1].  

Водночас законодавець не надає чіткого та 

вичерпного переліку складових телекомуніка-

ційної послуги. Кінцевий споживач повинен ма-

ти доступ до публічно доступної інформації що-

до послуг телекомунікацій. Виходячи з аналізу 

норм законодавства у сфері телекомунікацій, 

можна сформувати такий примірний перелік по-

слуг, які могли б бути предметом договору про 

надання телекомунікаційних послуг. До такого 

переліку можна внести послуги щодо: 

під’єднання до телекомунікаційної мережі фік-

сованого зв’язку загального користування; пос-

луги фіксованого телефонного зв’язку в межах 

зони нумерації; послуги рухомого (мобільного) 

телефонного зв’язку; послуги з надання в корис-

тування каналів електрозв’язку; послуга з техні-

чного обслуговування й експлуатації телекому-

нікаційних мереж, мереж ефірного теле- та ра-

діомовлення; послуга безпроводового доступу до 

телекомунікаційних мереж; послуга доступу до 

мережі інтернет. 

Ведучи мову про послугу як про предмет 

договору про надання телекомунікаційних пос-

луг, зауважимо, що умова про предмет не вичер-

пується лише одним переліком таких послуг, 

цього буде недостатньо. Законодавець і сама 

практика укладення таких договорів передбача-

ють доповнення формули про предмет і іншими 

даними. Мова йде про якість телекомунікаційної 

послуги та інші технічні параметри надання пос-

луг, які не можуть бути гіршими від установле-

них відповідним нормативним актом стандартів. 

Так, загальні вимоги до якості телекомунікацій-

них послуг передбачені Положенням про якість 

телекомунікаційних послуг, що затверджено Рі-

шенням Національної комісії з питань регулю-

вання зв’язку України від 15.04.2010р. Згідно з 

даним Положенням, під якістю телекомунікацій-

них послуг розуміють сукупність показників, які 

характеризують споживчі властивості телекому-

нікаційної послуги та визначають її здатність 

задовольнити заявлені, встановлені і замовлені 

потреби споживача послуг.  

Більше того, якість телекомунікаційної по-

слуги не лише визначається на рівні окремо взя-

того договору між оператором і споживачем, а 

оператор телекомунікаційної послуги зобов’яза-

ний згідно із затвердженим переліком показників 

якості здійснити оприлюднення таких показни-

ків. Такий перелік затверджується на рівні НКРЗІ 

для операторів окремих телекомунікаційних пос-

луг. Наприклад, перелік показників якості послуг 

із доступу до інтернету, рівні яких підлягають 

обов’язковому оприлюдненню операторами те-

лекомунікацій. Відповідно до статей 18, 21 Зако-

ну України «Про телекомунікації», пункту 3.2 

Положення про якість телекомунікаційних пос-

луг, затвердженого рішенням НКРЗ від 

15.04.2010 № 174, з метою забезпечення всебіч-

ного і періодичного інформування споживачів 

про рівні якості телекомунікаційних послуг, опе-

раторам телекомунікацій відповідно до розділу 4 

Положення протягом кожного календарного ро-

ку необхідно здійснювати оприлюднення якос-

тей наданих послуг. Інформація щодо якості те-

лекомунікаційних послуг оприлюднюється у по-

рядку, встановленому пунктом 3.3 Положення, 

та подається до НКРЗІ  у формі звіту за поперед-

ній календарний рік за формою згідно з додатком 

до Положення (11–ЯТП) не пізніше 30 січня на-

ступного року. Проведення випробувань показ-

ників якості телекомунікаційних послуг, які 

включені до переліків показників якості послуг 

здійснюється згідно Методів випробування якос-

ті послуг із передачі даних та доступу до інтер-

нету зазначені у СОУ 61–34620942–011:2012 

«Телекомунікаційні мережі передачі даних зага-

льного користування Телекомунікаційні послуги. 

Основні показники якості. Методи випробуван-

ня». Аналогічний порядок передбачений і щодо 

інших видів послуг, які можуть бути предметом 

даного договору.  
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Принцип забезпечення високої якості теле-

комунікаційної послуги, змістом якого є техно-

логічний прогрес, розширення загальної ємності 

мережі, запровадження нових технологій зв’язку 

тощо, закріплений у Директиві про універсальні 

послуги. На рівні європейського законодавства 

він визначений одним із ключових факторів кон-

курентного ринку. При цьому національні конт-

ролюючі органи повинні мати змогу контролю-

вати досягнену якість послуг на підприємствах, 

які були визначені як такі, що мають зо-

бов’язання щодо універсальної послуги.  

Держава гарантує універсальне обслугову-

вання, тобто забезпечення універсального досту-

пу споживачів до телекомунікаційної мережі за-

гального користування та надання загальнодо-

ступних телекомунікаційних послуг нормативної 

якості. При цьому універсальний доступ повинен 

відповідати таким вимогам: забезпечення за ви-

могою споживача з’єднання його кінцевого об-

ладнання з телекомунікаційними мережами; під-

тримання мережами голосової телефонії, факси-

мільного зв’язку; передачі даних на рівні достат-

ньому для доступу споживачів до мережі інтер-

нет; при забезпеченні універсального доступу 

вартість підключення до телекомунікаційної ме-

режі не залежить від технологічного доступу або 

способу підключень. 

Зауважимо, якщо в договорі на вимогу од-

нієї зі сторін сторони узгодили підвищені в порі-

внянні з обов’язковими для них вимоги щодо 

якості, то мова йде про істотну умову договору. 

У всіх інших випадках мова йде про імперативну 

вказівку, яка є обов’язковою для сторін, незале-

жно від того, чи будуть досягнені щодо цього 

інші умови, чи ні. У таких випадках умова щодо 

якості знаходитись за межами безпосереднього 

регулювання договору.  

У розділі III Основних вимог до договору 

про надання телекомунікаційних послуг встано-

влені поряд з вимогою про предмет, вимоги з 

істотних умов приєднання мереж і їх взаємодії, 

які поділяються на технічні та організаційні умо-

ви надання послуг [3]. Однак такі умови як тех-

нічні відображаються в проектно-кошторисної 

документації і є перерахуванням видів робіт, не-

обхідних для створення точки приєднання. Отже, 

предметом договору повинен бути результат - 

точка приєднання мереж із зазначенням рівня 

приєднання, місцезнаходження і технічних пара-

метрів точки доступу до мережі, а процес вико-

нання цих робіт визначається проектно-

кошторисною документацією, актом виконаних 

робіт.  На оператора-виконавця за договором по-

кладається обов'язок узгодити і здійснити дані 

роботи відповідно до цих умов. 

Поряд з предметом, істотною для даного 

договору буде умова щодо ціни. Договір про на-

дання телекомунікаційних послуг за своєю при-

родою є оплатним договором. У його зміст за-

кладений принцип еквівалентності. Оплатний 

характер договорів  про надання телекомуніка-

ційних послуг не викликає сумнівів, оскільки за 

надання послуг користувач послугами здійснює 

відповідне зустрічне надання. Характер і поря-

док зустрічного надання залежить від виду дого-

вору надання послуг у сфері телекомунікацій.  

Більше того, ціна як істотна умова договору за-

кріплена на рівні законодавства в різних норма-

тивних актах. Так, норму про тарифи на послуги 

та порядок розрахунків за надані послуги містять 

Правила надання й отримання телекомунікацій-

них послуг та Основні вимоги до договору про 

надання телекомунікаційних послуг. 

Для договору про надання телекомунікацій-

них послуг оплатність виражається в обов'язку за-

мовника-абонента проводити оплату після укла-

дення договору, як правило, у вигляді авансу, а ви-

конавець-оператор, зобов'язаний на суму отрима-

ного авансу забезпечити надання послуг в обсязі, 

визначеному відповідно до узгодженого в договорі 

тарифу (тарифним планом). У даному випадку 

обов'язок оплати послуг розглядається саме як 

обов'язок сторони за вже укладеним договором. 

Однак, у деяких випадках договір у сфері 

телекомунікацій може носити безоплатний хара-

ктер. Такий безоплатний характер може  прояв-

лятися в тому, що договори даного виду відно-

сяться також до публічних договорів, а зв'язок є 

життєзабезпечуваною галуззю, тому на операто-

рів зв'язку у відповідності з п.86 Правил покла-

дений публічно-правовий обов'язок надання без-

оплатного і цілодобового деяких послуг. Зокрема 

виклик служб екстреної допомоги та ін. [4]. 

Оператор, провайдер встановлює та про-

понує на вибір споживача тарифи на окремі пос-

луги та/або тарифні плани на визначений ним 

перелік (пакет) послуг, а також строк їх дії (гра-

ничний та/або мінімальний). Особливістю даного 

договору є те, що ціна договору включає в себе 

розрахунки, які деталізовані по окремих видах 

наданих послуг. 

Тарифи на телекомунікаційні послуги 

встановлюються операторами, разом з тим, Ди-

ректива 2002/22/ЄС зазначає, що державному 

регулюванню шляхом встановлення граничних 

тарифів або фіксованих тарифів підлягають: та-

рифи на загальнодоступні послуги; тарифи на 
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надання в користування каналів електрозв’язку 

операторів телекомунікацій, які займають моно-

польне становище на ринку. 

У п. 11 Директиви зазначено, що доступна 

ціна – це ціна, яку визначає держава  у світлі 

особливих національних умов, зокрема, шляхом 

установлення спільних тарифів, незалежно від 

місця розташування, чи спеціальні тарифні опці-

они для потреб користувачів з низькими доходом 

[5]. Доступна ціна – це ціна, яка відрізняється від 

такої, що є результатом звичайних ринкових 

умов, зокрема для забезпечення того, щоб особи 

з низькими доходами або з особливими соціаль-

ними потребами не мали перешкод у доступі чи 

використанні загальнодоступних телекомуніка-

ційних послуг. Отже, державне регулювання 

здійснюється шляхом установлення граничних і 

фіксованих тарифів.  

Формування тарифів здійснюється на ос-

нові розрахунків тарифів, що проводиться опера-

тором, виходячи з економічно обґрунтованих 

витрат. Вартість послуг залежить від їх переліку, 

тарифів на них, умов оплати й обсягу наданих 

послуг, інших умов, визначених законодавством 

і договором. Перелік і склад статей витрат з на-

дання загальнодоступних телекомунікаційних 

послуг визначаються оператором залежно від 

виду послуг і особливостей виробничого проце-

су. До витрат з операційної діяльності відносять-

ся: собівартість реалізованої продукції (послуг); 

адміністративні витрати; витрати на збут; інші 

операційні витрати.  

Як істотними можуть бути визначені умо-

ви договору щодо обсягу, порядку виконання 

робіт. Такі істотні умови договору відобра-

жаються в проектно-кошторисній документації, 

яка для договорів даного виду є обов'язковою, 

правове значення даної документації – визначен-

ня предмета договору. Отже, умови про обсяг і 

порядок виконання робіт характеризують пред-

мет договору та відображаються в проектно-

кошторисної документації. 

Така умова як строк дії договору, теж на-

лежить до істотних умов даного договору. Таке 

положення закріплено в п. 3.1 Основних вимог. 

Під строками в цивільному праві варто розуміти 

певні періоди або моменти часу, з якими  закон 

зв’язує ті або інші юридичні наслідки. Сторони 

гранично вільні у визначенні строку договору. У 

Законі не передбачений ні мінімальний, ні мак-

симальний строк, на який може бути укладений 

даний договір. 

Практика показує, що сторони при укла-

денні договору про надання телекомунікаційних 

послуг віддають перевагу визначенні двох видів 

строків. Один із них передбачає час для вико-

нання основних вимог договору щодо приєднан-

ня до мережі, створення точки доступу і вико-

нання інших технічних вимог, що передбачені 

договором та деталізовані у проектно-кошто-

рисній документації. Другий вид строку – це за-

гальний строк дії договору, протягом якого опе-

ратор зобов’язується надавати послуги, що ви-

значені як предмет договору. Закінчення строку 

дії договору є підставою припинення взаємовід-

носин за договором. При цьому поширена про-

лонгація договору, якщо жодна зі сторін не запе-

речує щодо продовження його дії на тих же умо-

вах. Однак зауважимо, щодо другого виду стро-

ку, то специфіка надаваних послуг передбачає їх 

триваючий однотипний характер, а також пос-

тійну потребу в них, що зумовлює доцільність 

укладення договорів на невизначений термін. За 

таких умов є ймовірність виключення строку як 

істотної умови для договору про надання теле-

комунікаційних послуг. 

Висновки. Отже, до істотних умов догово-

ру про надання телекомунікаційних послуг 

необхідно віднести умови про предмет договору, 

строк надання послуг, ціну(тарифи на послуги та 

порядок розрахунків за надані послуги). Предме-

том договору будуть послуги різного характеру, 

загальний перелік яких визначений на рівні чин-

ного законодавства. Сторони в договорі чітко 

обумовлюють характеристику предмета, зокрема 

визначають якість, тип під’єднання, особливості 

надання послуги. Оплата послуг може вмістити 

фіксовану суму платежів та/або суму платежів, 

які залежать від обсягу наданих послуг. Обсяг 

наданих послуг установлюється на підставі три-

валості їх надання та/або обсягу надісланої 

та/або отриманої споживачем інформації. Розра-

хунки за послуги можуть здійснюватися на умо-

вах попередньої (авансової) та/або наступної 

оплати. Оператор, провайдер зобов’язаний про-

понувати та надавати споживачам на їх вибір 

послуги (пакети послуг) на умовах, які передба-

чають попередню (авансову) та/або наступну 

оплату. Інші умови є звичайними умовами дого-

вору, сформульовані в імперативних нормах. 
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ІНТЕРЕСИ РОБОТОДАВЦЯ В ТРУДОВОМУ ПРАВІ 

 
Досліджується питання інтересів роботодавця, виявляється їх специфіка у сфері праці. Розглядаються пи-

тання, пов’язані з тим, як інтереси роботодавця відображаються в нормах трудового права України, а також  

визначаються способи та форми реалізації інтересів роботодавця. Відзначається, що інтерес роботодавця при 

організації праці на підприємстві виражається через здійснення ним господарської влади. Реалізація інтересів 

роботодавця безпосередньо відповідає інтересам працівників у цілому.  

Ключові слова: інтереси, працівник, роботодавець, господарська влада, внутрішній трудовий розпорядок. 

 

Постановка проблеми. У науці трудового 

права одна з найбільш дискусійних тем – про-

блема захисту законних прав та інтересів 

суб’єктів трудового права. Утім, щоб визначити 

найбільш ефективні та справедливі способи за-

хисту законних інтересів у сфері трудового пра-

ва, необхідно розуміти, що саме є об’єктом захи-

сту, які інтереси належать даним суб’єктам. Ба-

гатоманітність суб’єктів трудового права – носіїв 

інтересів, свідчить про складний характер їх вза-

ємовідносин. У системі правовідносин головні 

трудові правовідносини, які пов’язують усі інші 

види правовідносин у сфері трудового права. 

Суб’єктами трудових правовідносин є працівник 

і роботодавець. Дії як працівника, так і робото-

давця спрямовані на реалізацію власних інте-

ресів у сфері праці. Досить часто інтереси даних 

суб’єктів вступають у протиріччя між собою. 

Однією з цілей трудового права є створення умов 

для ефективної та узгодженої праці як працівни-

ка, так і роботодавця, більше того, для забезпе-

чення балансу таких інтересів. 

Мета статті – аналіз інтересів роботодавця 

у сфері трудового права та дослідження їх взає-

мозв’язку з інтересами працівників.  

Виклад основного матеріалу. У літературі 

питання інтересів суб’єктів трудового права роз-

глядається крізь призму характеристики їхнього 

правого статусу. Однією із причин, що зумовлює 

різні підходи до даної проблеми серед науковців, 

є та обставина, що законодавець, визнаючи наяв-

ність інтересів у суб’єктів трудового права, при 

цьому не надає легального визначення даного 

поняття. Звідси виникає необхідність розібрати-

ся, які ж саме інтереси належать суб’єктам тру-

дового права, де вони знаходять свій вираз, як 

можна їх реалізовувати. 

Для формування в Україні ринкової моделі 

трудових відносин роль роботодавця є ключо-

вою. Його діяльність спрямована на наповнення 

трудових відносин реальним змістом. Роботода-

вець створює нові робочі місця, здійснює органі-

зацію та створює умови для залучення найманої 

праці, забезпечує трудові права та соціально-

трудові гарантії працівників, а також бере участь 

у трудових відносинах з трудовим колективом, 

професійною спілкою, іншими учасниками. 

Насамперед визначимо, хто ж є роботодав-

цем відповідно до трудового законодавства 

України. Так, відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про професійні спілки, їх права та гарантії дія-

льності», роботодавець – це  власник підприємс-

тва, установи, організації незалежно від форми 

власності, виду діяльності, галузевої належності 

або уповноважений ним орган (керівник) чи фі-

зична особа, яка відповідно до законодавства ви-

користовує найману працю [1].  

В основному реалізація інтересів роботода-

вця сполучена з установленням правовими нор-

мами трудових прав, обов’язків і повноважень. 

Трудове право дозволяє вести мову про багато-

манітність законних інтересів роботодавця як з 

позиції їх кількості, так і з позицій їх характеру, 

сфери прояву, залежно від причин, які зумовлю-

ють їх існування та інші. Розглянемо деякі види 

інтересів роботодавця, як суб’єкта трудового 

права України.  

Залежно від грошового задоволення потреб 

виділяють матеріальні та нематеріальні інтереси 

роботодавця.  

Матеріальні інтереси складають основу сти-

мулювання будь-якої праці. Для роботодавців реа-

лізувати матеріальні інтереси означає отримати 

максимальний прибуток і притягнути до матеріа-

льної відповідальності у випадках заподіяння май-

нових збитків. А для працівників матеріальні інте-

реси полягають у отриманні грошових коштів для 

задоволення своїх потреб. На реалізацію матеріа-

льних інтересів спрямовані такі інститути трудово-

го права, як інститут оплати праці, інститут матері-

альної відповідальності.   

До нематеріальних інтересів у трудовому 

праві можна віднести виробничі й організаційні 

інтереси [2, с.81]. Так, неправильно організова-
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ний виробничий процес негативно впливає на 

діяльність юридичної особи або фізичної – підп-

риємця, які використовують найману працю.  

А тому необхідно створювати такі умови праці, 

які б давали можливість працівникам ефективно 

працювати для досягнення мети підприємства, 

установи, організації. Реалізації виробничих ін-

тересів суб’єктів трудового права, в тому числі й 

роботодавця, сприяють такі інститути трудового 

права, як інститут робочого часу, часу відпочин-

ку, охорони праці, підвищення кваліфікації.  

Здійснення своєї діяльності юридичною 

особою або фізичною особою-підприємцем не-

можливебез працівників, які своє працею беруть 

участь у діяльності  підприємства, установи, ор-

ганізації. Так, організаційні інтереси пов’язані з 

формуванням трудового колективу юридичної 

особи чи фізичної особи-підприємця. Вони реа-

лізуються в рамках укладення, зміни, припинен-

ня трудового договору, притягнення до дисцип-

лінарної відповідальності.  

Безумовно, що одним із найважливіших 

факторів, які визначають економічний стан підп-

риємства, установи, організації, є якість роботи 

персоналу. Від працівників убагатьох випадках 

залежить ефективність роботи всієї організації. 

Тому роботодавцю необхідно визначити кількіс-

ний та якісний склад працівників організації від-

повідно до її потреб, установити вимоги до про-

фесійно-кваліфікаційного рівня працівників, кри-

терії та способи відбору кандидатів, визначити 

способи раціонального використання потенціалу 

персоналу з метою забезпечення ефективної ро-

боти організації.   

Інтерес роботодавця при підборі спеціалістів 

на роботу, перш за все, спрямований на максима-

льно успішне виконання завдань і функцій підпри-

ємством, установою, організацією. У процесі ціле-

спрямованої діяльності роботодавця щодо підбору 

персоналу визначається, чи відповідають якісні 

характеристики кандидата вимогам визначеної по-

сади. Якщо ділові якості працівника відповідають 

установленим вимогам, то з такою особою укла-

дається трудовий договір, відповідно до якого 

працівник зобов’язується виконувати роботу, ви-

значену договором, з підляганням внутрішньому 

трудовому розпорядкові, а власник підприємства, 

установи, організації або уповноважений ним ор-

ган чи фізична особа зобов’язується виплачувати 

працівникові заробітну плату і забезпечувати умо-

ви праці, необхідні для виконання роботи, перед-

бачені законодавством про працю, колективним 

договором і угодою сторін [3].  

Однією з головних складових успішної дія-

льності будь-якого підприємства, установи, ор-

ганізації є саме кваліфіковані кадри. Тому у ро-

ботодавців виникає об’єктивний інтерес 

у постійному підвищенні професійного рівня 

своїх працівників. Навчання працівників у ви-

щих навчальних закладах без відриву від вироб-

ництва, на курсах підвищення кваліфікації, пері-

одична участь у різних семінарах і тренінгах є 

на сьогодні закономірністю. З метою реалізації 

даного інтересу роботодавець організовує про-

фесійне навчання працівників з урахуванням по-

треб власної господарської або іншої діяльності 

відповідно до вимог законодавства. Так, відпові-

дно до ч.2 ст. 6 Закону України «Про професій-

ний розвиток працівників», професійне навчання 

працівників здійснюється безпосередньо у робо-

тодавця та на договірній основі у професійно-

технічних і вищих навчальних закладах, на підп-

риємствах, в установах або організаціях [4]. При 

цьому наголосимо, що визначення видів, форм і 

методів професійного навчання працівників 

здійснюється роботодавцем.  

Більше того, враховуючи, що роботодавець 

визначає систему оплати праці, встановлює роз-

міри стимулюючих виплат, то безпосередньо йо-

го інтерес проявляється у визначенні рівня ква-

ліфікації працівника для присвоєння йому квалі-

фікаційних категорій, розрядів для оплати праці. 

Звідси й виникає необхідність проведення атес-

тації працівників. Відповідно до ст.1 Закону 

України «Про професійний розвиток працівни-

ків», атестація працівників – це процедура оцін-

ки професійного рівня працівників кваліфікацій-

ним вимогам і посадовим обов’язкам, проведен-

ня оцінки їх професійного рівня [4]. Інтерес ро-

ботодавця в даному випадку реалізується насту-

пним чином. По-перше, атестація проводиться за 

рішенням роботодавця, яким затверджуються 

положення про проведення атестації, склад атес-

таційної комісії, графік проведення атестації. По-

друге, за результатами атестації атестаційна ко-

місія приймає рішення про відповідність або не-

відповідність працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі, одночасно роботодавцеві  

надаються рекомендації щодо просування пра-

цівника по роботі. У даній ситуації роботодавець 

повинен прийняти рішення, зокрема: у випадку 

відповідності працівника займаній посаді або 

виконуваній роботі – зарахувати його до кадро-

вого резерву, присвоїти чергову категорію, вста-

новити надбавку до заробітної плати або збіль-

шити її розмір, організувати стажування на 

більш високій посаді або направити на підви-
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щення кваліфікації з метою просування по робо-

ті; у випадку невідповідності працівника займа-

ній посаді або виконуваній роботі - перевести 

працівника за його згодою на іншу посаду чи 

роботу, що відповідає його професійному рівню, 

або направити на навчання з подальшою (не піз-

ніше ніж через рік) повторною атестацією. При 

цьому, зауважимо, що відповідно до п. 21 Поста-

нови пленуму ВСУ «Про практику розгляду су-

дами трудових спорів» № 6 від 06.11.1992 року, 

висновки атестаційної  комісії  щодо  кваліфіка-

ції працівника підлягають оцінці у сукупності з 

іншими доказами по справі [5]. Таким чином, 

владні повноваження роботодавця щодо атесто-

ваного працівника органічно витікають з госпо-

дарського інтересу роботодавця, який зацікавле-

ний в підвищенні ефективності виробництва.  

Виходячи з того, що спільність інтересів в 

організаційній, матеріально-технічній, майновій 

сфері притаманна всім роботодавцям, незалежно 

від їхньої організаційно-правової форми та мети 

діяльності, в науці пропонується виокремлювати 

господарський (генеральний) інтерес роботодав-

ця. Господарський інтерес роботодавця узгоджу-

ється із такою найважливішою ознакою робото-

давця, як господарська влада.  

Господарська влада в умовах ринку стала 

необхідним елементом організаційної єдності 

юридичної особи. Соціальне партнерство робо-

тодавця й працівника накладає певний слід на 

господарську владу, у певний спосіб модифікую-

чи її. Разом з тим, призначення господарської 

влади на підприємстві полягає в тому, що вона 

формує певний образ дії (поведінки) трудового 

колективу або окремого працівника; визначає 

межі належної поведінки й забезпечує підпоряд-

кування кожного працівника своїм інтересам і 

волі роботодавця, його представників. Інтереси й 

воля роботодавця складають внутрішній зміст 

господарської влади. Сутність влади полягає в її 

здатності впливати на поведінку людей [6, с. 25], 

підпорядковувати соціальні групи й окремих ін-

дивідів своїй волі й інтересам.  

Юридичною формою вираження господар-

ської влади є локальні нормативні акти, в тому 

числі й такі, що регулюють внутрішній трудовий 

розпорядок підприємства. Свого часу вчений 

Л.С. Таль, досліджуючи господарську владу у 

сфері трудового права, виділяв обов’язок особи, 

яка наймається, узгоджувати свою поведінку з 

порядком, установленим наймачем, і вказував, 

що «угода в трудовому договорі зводиться до 

підпорядкування працівника внутрішньому по-

рядку підприємства і його господарюючій вла-

ді». Науковець доводив, що на підприємствах, 

які виконують господарські завдання за допомо-

гою найманої праці, діє особливий внутрішній 

порядок, який має важливе правове значення [7, 

с. 392-405]. 

Цікаво, що в зарубіжній літературі також 

вирізняють субординацію, як ознаку господарсь-

кої влади роботодавця. Наприклад, французьки-

ми вченими підкреслюється, що «субординація 

характеризується тим, що виконання трудових 

обов’язків здійснюється під керівництвом робо-

тодавця, який вправі видавати накази та давати 

розпорядження, здійснювати контроль за вико-

нанням і накладати дисциплінарні стягнення на 

підпорядковану йому особу» [8, с.84].  

На сучасному етапі можна говорити про те, 

що господарська влада є фактором, який зумов-

лює формування в організації внутрішнього тру-

дового розпорядку. В умовах змін економічних 

відносин основою внутрішнього трудового роз-

порядку є систематизовані правила поведінки в 

організації, які визначають як порядок взаємовід-

носин між працівником і роботодавцем, так і поря-

док взаємовідносин між працівниками в процесі 

праці, при цьому обов’язкові для всіх осіб, які пе-

ребувають у трудових відносинах. 

Без сумніву, дослідження проблеми інтересів 

роботодавця неможливо без розгляду такої соціа-

льно-правової категорії, як внутрішній трудовий 

розпорядок. Адже ознака підкорення працівників 

внутрішньому трудовому розпорядку організації 

свідчить про те, що інтерес роботодавця може ви-

ражатися не тільки в його суб’єктивних правах, а й 

опосередковано – через обов’язки працівників. 

Отже, маємо опосередковане вираження інтересів, 

що практично не властиво іншим галузям права, де 

законодавець у меншій мірі регулює взаємозв’язок 

сторін правовідносин.   

Більше того, деякі автори зазначають, що 

«спільна праця в організації потребує, щоб пове-

дінка окремих працівників узгоджувалася із во-

лею роботодавця, поведінкою всього колективу, 

відповідала їх спільним інтересам» [9,с.46-47]. 

Отже, з одного боку, виокремлюється воля робо-

тодавця, яка є невід’ємною частино праці як 

складового елементу економічного процесу, з 

іншого – відзначається, що реалізація волі робо-

тодавця відповідає не тільки його власним інте-

ресам, але й інтересам працівників у цілому.    

Висновки. Головний інтерес роботодавця в 

сфері праці полягає в збільшенні прибутку, що 

досягається як за допомогою вдосконалення тех-

нологічного процесу, так і шляхом формування 

персоналу з кваліфікованих працівників. А інте-
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рес працівника полягає в отриманні гідної мате-

ріальної винагороди за працю, в можливості 

професійного зростання, у стабільності роботи 

підприємства, адже це гарантує йому зайнятість 

та певний рівень доходу. Отже, інтерес робото-

давця не є суто одностороннім інтересом, має 

місце опосередковане задоволення інтересів пра-

цівника, адже від успішності діяльності підпри-

ємства залежить не тільки прибуток роботодав-

ця, а й підвищення заробітної плати працівників, 

преміювання, надання пільг і додаткових компе-

нсацій працівникам.   
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The interests of the employer in labor law 

 

Summary 
The article analyzes the question of interests of employer, their specific appears in the sphere of 

labour. The questions, related to that, how interests of employer are represented in the norms of labour law of 

Ukraine, are examined, and also  methods and forms of realization of interests of employer are determined. It 

is noted , that interest of employer during organization of labour on an enterprise is expressed through 

realization to them of proprietary power. Realization of interests of employer directly answers interests of 

workers on the whole. 

Key words: interests, worker, employer, proprietary power, internal labour order 
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Интересы работодателя в трудовом праве 

Аннотация 

 Исследуется вопрос интересов работодателя, их специфика в сфере труда. Рассматриваются 

вопросы, связанные с тем, как интересы работодателя отображаются в нормах трудового права Укра-

ины, а также  определяются способы и формы реализации интересов работодателя. Отмечается, что 

интерес работодателя при организации труда на предприятии выражается через осуществление им 

хозяйственной власти. Реализация интересов работодателя непосредственно отвечает интересам ра-

ботников в целом.  

Ключевые слова: интересы, работник, работодатель, хозяйственная власть, внутренний трудо-

вой распорядок. 
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THE LEGAL REGULATION OF RETENTION UNDER THE NORMS OF CIVIL LAW  

IN UKRAINE AND OTHER COUNTRIES 

 
In the article the basic states of national and foreign civil law, which  regulates the legal nature of retention and 

its implementation as a kind of provision in fulfillment of obligations, are investigated. 

Keywords: retention, obligations, enforcement of obligations, provision in fulfillment of obligations, civil law. 

 

Formulation of the Problem. The require-

ments of modern civil society forced its members to 

use a significant number and variety of civil means 

to ensure their property interests and subjective 

rights and, ultimately, to the satisfaction of their ma-

terial needs. The choice of a particular legal protec-

tion remedy of subjective civil rights is determined 

by a combination of various characteristics of such 

measures, the most important of which are efficien-

cy, reliability, completeness, security, as well as the 

possibility of achieving the final purpose of the obliga-

tions – its fulfillment in kind. Achieving this purpose is 

intended to serve a subjective right of retention, which 

originates from the classic civil law formerly, and 

through the implementation of which the lender encou-

rages the debtor to fulfill financial obligations and may 

even foreclose on the retained thing. 

In the context of the study produced an equal-

ly important role and comparative legal analysis of 

legislative regulation of retention in the civil law of 

foreign countries, which determines the increase of 

international contacts among various participants of 

civil relations. Thus critical, complex and multidi-

mensional assessment of the foreign law and the uni-

fied international standards will be useful to domes-

tic legislation, ensuring the effectiveness of security 

obligations. 

The analysis of recent research and empha-

sizing of unresolved problems. Among the modern 

jurist various aspects of retention in civil relation-

ships, as a way to enforce the fulfillment of obliga-

tions, studied M. M. Agarkov, Ch. M. Azimov, M. I. 

Bragins`kyy, S. N. Bratus`, A. V. Venediktov, V. V. 

Vitryans`kyy, B. M. Honhalo, V. P. Gribanov, O. V. 

Dzera, T. M. Karnaukh, V. M. Kossak, N. E. Kuz-

netsova, I. M. Kucherenko, V. V. Lutz, D. Yu. Ma-

karov, O. A. Pidoprygora, S. V. Sarbash, I.V. Spasi-

bo-Fateeva, R. O. Stefanchuk, Ju. K. Tolstoy, S. Ya. 

Fursa, E. O. Kharitonov, Ya. M. Shevchenko, G. F. 

Shershenevich and many others. Despite the fact that 

modern researchers are paying attention to the inves-

tigation of retention institute, but there are still too 

many theoretical and practical problems associated 

with the implementation of this mean of enforce-

ment in fulfillment of obligations in civil law. In 

addition, the complexity of the procedure of foreclo-

sure of the subject on retention creates barriers to the 

effective application of security norms in general 

civil activities. 

In view of the above, the purpose of this ar-

ticle is to mention the main shortcomings of the leg-

islative regulation of the retention rights in civil le-

gal relationships. 

Presentation of the basic material. Circula-

tion in civil law appears as a set of relations that ex-

ists within the subject of that branch in legal system, 

not only regulated with certain limits and ordered 

from the outside, but also mutual-connecting, self-

organizing, tending forward to overcome their own 

instability. It can be argued that this is a consequent 

of the wide discretionary in contemporary civil regu-

lation. Obviously, the secured obligations of sepa-

rate participants in legal relationships has a positive 

effect on the civil turnover as a whole. And because 

of this, civil circulation is directly interested in the 

maximum security involvement all the possible legal 

means to ensure the fulfillment of obligations. It is 

very important that in the mechanism of civil 

regulation all the law measures are utilized accord-

ing to their structures, which are set up in different 

legal systems specifically for the enforcement of 

obligations in legal civil contacts and usually are 

combined in a special institute of retention. 

The modern institute of retention until recently 

was not directly regulated with the norms of civil 

law in Ukraine, but some of its elements can easily 

be found in other regulations, for instance, art. 163 

Merchant Shipping Code of Ukraine contains the 

right of carrier to hold the cargo in case the other 

party avoids paying the bill. Incidentally, a similar 

approach knows Georgian legislature which is tex-

tually fixing retention (დაკავების) in the form of 

negation. Thus the art. 565 CC of Georgia 

(საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი) states that 

the tenant of certain land has no right to retent it in 

order to satisfy his requirements (დაკავების 

უფლების დაუშვებლობა მიწის ნაკვეთის 



Правове регулювання притримання за нормами цивільного права України та зарубіжних країн 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 83 

დამქირავებელს არა აქვს მისი დაკავების უფლება 
თავისი მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით) 

[5]. From reverse in the coverage of these issues 

goes the Swiss legislator, who in art. 716 CC of 

Switzerland (Schweizerisches Zivilgesetzbuch) pro-

vides that the items, that have been transferred with 

retention of title, may be returned to their owners 

only on a condition that they have paid a reasonable 

fee to the recipients and appropriate compensation 

(Gegenstände, die mit Eigentumsvorbehalt übertra-

gen worden sind, kann der Eigentümer nur unter der 

Bedingung zurückverlangen, dass er die vom Erwer-

ber geleisteten Abzahlungen unter Abzug eines an-

gemessenen Mietzinses und einer Entschädigung für 

Abnützung zurückerstattet) [14].  

The modern legal science knows several ap-

proaches to understanding the category "retention" in 

civil law that regards as different, sometimes opposite 

meanings: as mean of enforcement in fulfillment of 

obligations [13], as an institution of civil law [9, p. 85-

88], as a subjective right [15, p. 24], as a one-way 

transaction [16, p. 10-11], as a means of operational 

impact [10, p. 9], as the only way of providing that 

arise directly from the law [1, p. 148] and others.  

Common to all of these scientific understand-

ings is that possession of retentional subject is 

actually the untitle property. Nevertheless the civil 

retention constantly follows the ownership of the 

retained thing and that’s why the object of this right 

is always a certain individual thing. In this regard, 

there is obviously the need to expand legislatively 

the subject of retention to the category of "property" 

while the valid legal identification the subject of re-

tention with the "thing" significantly narrows the 

scope of this method of enforcement in fulfillment 

of obligations. 

In general the retention is initially programmed 

to claim unjurisdictional, operational and its 

independent implementation by the subjects of civil 

relations themselves. Civil court only plays the role of 

an official controller for the correctness of creditor 

actions post factum and only in the event of dispute. 

As a way of ensuring the implementation of 

the commitments, retention can be applied 

cumulatively in conjunction with other types of in-

forcement of fulfillment of obligations. As a 

subjective right, the retention is characterized by the 

rights on their own and others' actions arising from 

the legal capacity of the participant in civil lawful 

relationships. In the interim limited capable and in-

capable persons can not be carriers of retention 

rights because they can not act as a creditor in com-

mitments. In any case the retention is impossible if 

the thing stays at the debtor’s possession.  

Because this civil institute is characterized by 

unpredictability of its application by the retentor, 

based on the fact of default by the debtor to fulfill 

obligations in time, the right of retention is estab-

lished directly in the norms of civil legislature and 

can be used outside of a individual agreements.  

And international legal doctrine is also charac-

terized by a wide variety of approaches to defining 

and understanding «retention» in public relations. 

Thus in сivil law of the Netherlands the retention is 

used without prejudice to the possibility of an extended 

retention of title on the general conditions [8, p. 37]. 

Such a scientific understanding provides the possibility 

to compare the right of retention in the civil law with 

all relevant material and approximate institutes of Hol-

land legal system, including the right to arrest a person 

for an offense committed, which was conducted by two 

Dutch researchers Constantijn Kelk and Miranda 

Boone [7, p. 325]. 

In the United States the complex phenomenon 

of retention is also studied from different points of 

view (not only from the legal jurisprudence) and can 

be analyzed like a short-term act in individual verbal 

items [11, p. 193-198] and a coercive retention in 

civil commitment evaluation [12] at the same time. 

Unlike the wide-spread  theoretical disputes, act-

ing civil legislation of Ukraine contains an unequivocal 

understanding of retention institute, which notes that in 

case of a debtor’s non-fulfillment in time of his obliga-

tion to pay for an object owned by a creditor, or to 

compensate to a creditor all the expenses thereof and 

other losses, a creditor that lawfully owns an object 

eligible to transfer to a debtor or to another person in-

dicated by a debtor, shall have has the right of retaining 

an object until a debtor executes his obligation (p. 1 art. 

594 CC of Ukraine). 

The civil institute of retention is well known 

in the doctrine and legislature  of foreign countries. 

In fact the RF Civil Code of Russian Federation 

(Гражданский кодекс РФ) contains the identical 

definition to domestic term. That`s why the art. 359 

of which governs the retention (удержание) as fol-

lows: a creditor, who legitimates the object to be trans-

ferred to the debtor or to the person, which was speci-

fied by the debtor, is entitled to keep it up as long as 

the relevant obligation is not fulfilled by the debtor, in 

case
 
of the default by the debtor to comply with obliga-

tions in due time or within the time for payment of 

compensation to the creditor its associated costs and 

other damages (Кредитор, у которого находится 

вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, 

указанному должником, вправе в случае неисполне-

ния должником в срок обязательства по оплате 

этой вещи или возмещению кредитору связанных с 
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нею издержек и других убытков, удерживать ее 

до тех пор, пока соответствующее обязательст-

во не будет исполнено) [4]. 

In addition, the art. 273 of German Civil Code 

(Bürgerliches Gesetzbuch) establishes the basic con-

tent of this institute (Zurückbehaltungsrecht) as the 

right of a party in civil relationships to hold the ful-

fillment of this obligation untill the execution will be 

received in his favor (Hat der Schuldner aus dem-

selben rechtlichen Verhältnis, auf dem seine 

Verpflichtung beruht, einen fälligen Anspruch gegen 

den Gläubiger, so kann er, sofern nicht aus dem 

Schuldverhältnis sich ein anderes ergibt, die ge-

schuldete Leistung verweigern, bis die ihm 

gebührende Leistung bewirkt wird) [2].
 
 

The regulations of a similar content are presentes 

in the Polish civil law (prawo zatrzymania). So, § 1 art. 

461 the Civil Code of the Polish Republic governs that 

a person, who is bound to give someone else's object, 

can keep it until the satisfaction or securing of obligs-

tions with asserting their claims for reimbursement of 

expenses in favor and damages caused by the thing 

(Zobowiązany do wydania cudzej rzeczy może ją 

zatrzymać aż do chwili zaspokojenia lub zabezpiecze-

nia przysługujących mu roszczeń o zwrot nakładów na 

rzecz oraz roszczeń o naprawienie szkody przez rzecz 

wyrządzonej) [6]. 

However, many official sources of civil law in 

the foreign countries demonstrate the different ap-

proaches to textual regulation of this type of en-

forcement obligations from the standpoint of legisla-

tive technique, which helps to regulate the basic con-

tent and features of retention institute in civil law 

system of that particular commonwealth. Thus, the 

right of retention (droit de rétention) by the French 

civil code (Code civil Français) is determined 

through the list of people, who can implement a de-

tention of such things in their lawful possession. 

Within the meaning of art. 2286, the retention right 

belongs to a number of people: 1) the one to whom 

the thong was referred until payment of the debt 

(Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement 

de sa créance (тому, кому річ була передана до 

сплати боргу); 2) the one who has not received a 

payment under the contract on delivery of the thing 

(Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui 

l'oblige à la livrer); 3) the one whose unpaid claims 

have arisen in connection with keeping things (Celui 

dont la créance impayée est née à l'occasion de la 

détention de la chose); 4) the one to whom belongs the 

right of a non-possessory pledge on this estate (Celui 

qui bénéficie d'un gage sans dépossession) [3].  

Despite of textual and semantic similarity of 

retention in post-soviet and foreign countries there is 

still one important difference between them, which 

fundamentally changes the role and importance of 

this legal institute in various civil commonwealthes. 

The main fact here is that the doctrine of national 

civil law clearly understands retention as the part of 

the obligational law, while abroad this legal institute 

belongs to the estate rights in rem. From our point of 

view, these two approaches are not really contradictory 

or mutually exclusive, - such an ambiguous interpreta-

tion of investigated legal phenomenon is redundant 

confirmation of dualistic nature of retention in civil 

law, which makes this institute a universal mean of 

security.  

Conclusions. Summarizing the analysis, con-

ducted above, we believe that there are sufficient 

grounds to assert that despite minor differences in 

textual fixing of retention iInstitute in the civil codes 

of different countries (including Georgia, Germany, 

Netherlands, Russia, France, Switzerland, etc.), 

everywhere it has been used for a long time and 

plays an important role in the regulation of civil 

relationships. However, there is a great conceptual 

approach to the legislative regulation of the legal 

institute, which in the post-Soviet countries belongs 

to the law of obligations, and in the states of classic-

al Roman-Germanic legal system is located largely 

in the field of property law, which makes a number 

of significant differences. 
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РОЗУМНІСТЬ СУДОВИХ ВИТРАТ І ДОСТУПНІСТЬ ПРАВОСУДДЯ  

 
Проведено дослідження інституту судових витрат як елементу доступності правосуддя. Доведено, що 

право особи на судовий захист і інститут судових витрат є взаємозалежними процесуальними категоріями, які 

перебувають у тісному взаємозв’язку. Установлено, що розумність судових витрат є визначальним чинником 

імплементації європейський стандартів доступності правосуддя. З’ясовано, що визначення розумності судових 

витрат передбачає встановлення судом, у межах граничних розмірів, об’єктивно необхідних витрат у такому 

розмірі, який є оптимальним і виправданим щодо конкретної особи та з урахуванням конкретних обставин 

справи з метою забезпечення збалансованості інтересів і запобігання зловживанню правом. 

Ключові слова: доступність судочинства, право на справедливий суд, судові витрати, розумність судових 

витрат. 

 

Постановка проблеми. Положення Кон-

венції про захист прав людини і основоположних 

свобод (далі – Конвенція) передбачає, що кожен 

має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незале-

жним і безстороннім судом, установленим зако-

ном (п.1 ст. 6). Реалізація права особи на справе-

дливий суд передбачає, в першу чергу, звернення 

особи до суду за захистом своїх прав. Відповідно 

до положень ст. 55 Конституції України, кожно-

му гарантується право на оскарження в суді рі-

шень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, поса-

дових і службових осіб. У той же час, ч. 1 ст. 3 

Закону України «Про судовий збір»  установлює, 

що за подання до суду позовної заяви та іншої 

заяви, передбаченої процесуальним законодавст-

вом, справляється судовий збір. Недотримання 

цієї умови є причиною залишення позовної заяви 

без руху та навіть її повернення. У цьому кон-

тексті проблема доступності правосуддя через 

призму економічних факторів постає особливо 

гостро для наших громадян сьогодні. При окрес-

ленні основних проблем забезпечення доступу до 

суду, нарівні з іншими зазначається досить висо-

ка ставка судового збору [24, с. 392]. При такому 

підході реалізація права особи на судовий захист і 

інститут судових витрат є взаємозалежними проце-

суальними категоріями, які перебувають у тісному 

взаємозв’язку. Сплата судового збору за подання 

заяв, скарг, будучи передумовою звернення до су-

ду, є складовою доступу до правосуддя.  

Необхідність існування і функціонування 

інституту судових витрат є об’єктивно зумовле-

ною передумовою реалізації права на справедли-

вий суд.  Водночас він розглядається як бар’єр 

або перешкода у доступі до суду. Вирішення 

вказаної проблеми вбачається у знаходженні 

компромісного, оптимального та розумного роз-

міру судових витрат.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Сучасні наукові дослідження виказують неаби-

який інтерес до категорії розумності як в загаль-

ній теорії права, так і в галузевих процесуальних 

науках. Так, дослідженням принципу розумності 

у загальнотеоретичному розумінні займалися  

Р. Алексі, А.С. Довгерт, М.Ф. Лук’яненко,  

С.П. Погребняк, О.В. Мазур, С.П. Рабінович, та 

ін. Теоретичні розробки поняття і сутності інститу-

ту судових витрат в цивільному судочинстві та 

проблем доступності правосуддя здійснювали  

Й.Г. Богдан, Ю.В. Білоусов, В.В. Комаров,  

Т.В. Комарова, В.А. Кройтор, Д.Д. Луспеник,  

Ю.Д. Притика, П.І. Радченко, В.І. Тертишніков, 

Г.П. Тимченко, Д.О. Туманова, О.І. Угриновська, 

С.Я. Фурса, Н.Ю Сакара, М.М. Ясинок та ін.  

З огляду на активну імплементацію міжнародних 

стандартів правосуддя актуальними є науково-

теоретичні дослідження інституту судових ви-

трат саме як складової доступності цивільного 

судочинства у напрямку виявлення, аналізу і си-

стематизації знань щодо визначення розумності 

судових витрат.  

Мета дослідження. Метою дослідження є 

з’ясування співвідношення інституту судових 

витрат, їх розумності і доступності правосуддя 

як необтяженого юридичними та економічними 

чинниками доступу особи до суду. 

Виклад основного матеріалу. Реформи, 

які проводяться у сфері судової влади, спрямова-

ні, в основному, на впровадження в українське 

судочинство європейських стандартів захисту 

прав  людини. Обрання європейського напрямку 

розвитку передбачає, зокрема, і забезпечення 

доступності правосуддя, яке визнається ключо-

вим у сфері захисту прав людини. У правовій 

теорії констатується, що доступність правосуддя 
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охоплює сукупність правових, соціальних та 

економічних чинників. Серед економічних еле-

ментів доступності правосуддя вказуються ви-

трати сторін та інших учасників справи [23, с. 

74] та їх помірна сприйнята оплатність [20, с. 

66]. 

У загальному, розуміння права на справед-

ливий суд передбачає вільний доступ особи до су-

ду з метою захисту своїх прав. У зарубіжних нау-

кових дослідженнях зазначається, що будь-яке об-

меження права на справедливий суд повинно пере-

слідувати законну мету та застосовані заходи по-

винні бути пропорційними цій меті [17, с. 53]. 

Прецедентна практика Європейського су-

ду з прав людини висвітлює взаємозв’язок по-

нять «право на справедливий суд», «доступність 

правосуддя» і необхідність сплати судових ви-

трат. Так, у справі Beles and others v. The Czech 

Republic [12] Європейським судом було встанов-

лено, що гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції право 

на справедливий судовий розгляд має здійснюва-

тися відповідно до норм закону, що передбача-

ють наявність у сторін судового розгляду ефек-

тивного судового захисту з метою захисту їх 

прав. У той же час Європейський суд з прав лю-

дини зазначає, що право на доступ до суду не є 

абсолютним. Наприклад, у справах Stanev v 

Bulgaria [15], Philis v. Greece [14], було встанов-

лено, що права особи можуть бути обмежені, але 

лише таким способом та до такої міри, які не по-

рушують зміст цих прав.  

У цілому, норми Конвенції, практика Єв-

ропейського суду з прав людини, рекомендації 

Комітету міністрів Ради Європи [7; 8] не розгля-

дають інститут судових витрат як обмеженням 

права доступу до суду. Разом із тим, у рішенні у 

справі Kreuz v. Poland [13] було зазначено, що 

сплата судових витрат не повинна перешкоджати 

доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким 

чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій 

суті цього права, та має переслідувати законну 

мету. У справі Weissman and Others v. Romania 

[16], Європейський суд з прав людини вкотре 

наголосив, що обмеження доступу до суду сумі-

сний з положеннями п. 1 ст. 6 Конвенції, якщо 

він переслідує законну мету і якщо існує розум-

ний ступінь пропорційності між коштами, які 

використовуються і переслідуваною метою.  

В аспекті забезпечення доступності право-

суддя Комітет міністрів Ради Європи неоднора-

зово наголошував на тому, що прийняття справи 

до розгляду не повинно обумовлюватися спла-

тою стороною державі будь-якої грошової суми, 

розміри якої нерозумні стосовно до розглянутої 

справи. Зокрема, у Рекомендації № R (81)7 сто-

совно шляхів полегшення доступу до правосуддя 

зазначається, що у тій мірі, в якій судові витрати 

є явною перешкодою для доступу до правосуддя, 

їх слід, по можливості, скоротити або анулювати. 

Слід переглянути систему судових витрат з точ-

ки зору її спрощення [8].  

Аналіз вітчизняної судової практики до-

зволяє зробити висновок, що аналогічної позиції 

дотримується і Конституційний Суд України, 

який у своєму рішенні [11] зауважив, що сплата 

судового збору за подання заяв, скарг до суду, а 

також за видачу судами документів є складовою 

доступу до правосуддя, який є елементом права 

особи на судовий захист, гарантованого статтею 

55 Конституції України. Водночас було зазначе-

но, що гарантією реалізації права на судовий за-

хист в аспекті доступу до правосуддя є встанов-

лення законом помірного судового збору для 

осіб, які звертаються до суду. 

Розглядаючи судові витрати як об’єктивну 

зумовлену необхідність, у науковій доктрині від-

сутні єдині підходи до розуміння їх мети та при-

значення. Аналізуючи законодавчі положення 

щодо цього питання, зазначимо, що Закон Украї-

ни «Про судовий збір» встановлює, що кошти 

судового збору спрямовуються на забезпечення 

здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-

технічної бази судів, включаючи створення та 

забезпечення функціонування Єдиної судової 

інформаційної системи, веб-порталу судової вла-

ди, комп'ютерних локальних мереж, сучасних 

систем фіксування судового процесу, придбання 

та обслуговування комп'ютерної і копіювально-

розмножувальної техніки, впровадження елект-

ронного цифрового підпису (ч. 2 ст. 9). Більше 

того, у пояснювальній записці до проекту Закону 

України «Про внесення змін до статті 5 Закону 

України «Про судовий збір» щодо уточнення 

норм стосовно звільнення від сплати судового 

збору» зазначається, що судовий збір та інші су-

дові витрати виконують не лише компенсаційні, 

а й стимулюючі функції, оскільки повинні моти-

вувати учасників судового процесу користувати-

ся своїми процесуальними правами належним 

чином і не звертатися до суду з необґрунтовани-

ми вимогами, добровільно і своєчасно виконува-

ти свої обов'язки [6].  

З приводу зазначеного зауважимо, що для 

того, щоб слугувати досягненню мети компенса-

ції витрат держави на судочинство, судові витра-

ти повинні бути надзвичайно великими. У тако-

му випадку правосуддя може виявитися недосту-

пним з огляду на економічні чинники для пере-
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важної більшості населення. Тоді воно перестане 

бути правосуддям і перетвориться у різновид елі-

тарних послуг. Як слушно зазначається у науковій 

літературі, розмір судових витрат диктується рів-

нем економічного стану суспільства і встановлю-

ється на рівні, який забезпечує, з однієї сторони, 

можливість звернення до суду громадян з середнім 

достатком, але, з другої сторони, перешкоджає ви-

никненню безпідставних спорів [20, с. 70].  

На думку інших дослідників, помилковим 

є твердження, що судові витрати, виконують фу-

нкції часткової компенсації державі витрат на 

фінансування й утримання судової системи або 

матеріального забезпечення судочинства, оскіль-

ки держава не може перекладати навіть частково 

й опосередковано виконання своїх обов’язків на 

інших осіб [26, с. 202]. Цілком погоджуємось з 

цим поглядом, оскільки відповідно до ст. 130 

Конституції України держава забезпечує фінан-

сування та належні умови для функціонування 

судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті 

України окремо визначаються видатки на утри-

мання судів. А у рішенні Конституційного суду 

України № 7-рп/2010 від 11.03.2010 наголошу-

ється на тому аспекті, що особливий порядок фі-

нансування судів і діяльності суддів є однією з 

умов стабільності їхньої роботи та конституцій-

них гарантій їх незалежності [9]. 

З приводу призначення інституту судових 

витрат у науковій літературі пропонується навіть 

розглядати судові витрати як специфічний пода-

ток. Враховуючи, що частина судових витрат, а 

саме судовий збір, зараховується до спеціального 

фонду Державного бюджету, з якого за допомо-

гою існуючого механізму перерозподілу бюдже-

тних видатків і здійснюється фінансування судо-

вої системи, їх можна розглядати як специфічне 

податкове зобов’язання [21, с. 441].  

Переконані, що сплата судового збору осо-

бами, які звертаються до суду за судовим захистом, 

ніяк не повинна розглядатися як плата за послугу 

здійснення правосуддя. Оскільки, як справедливо 

зазначається у правовій літературі, якщо вважати, 

що правосуддя – це послуга, то сторона, яка звер-

тається за захистом до суду, може визначати поря-

док та умови надання цієї послуги, впливати на 

результати розгляду справи, що робить суд підпо-

рядкованим волі сторони [26, с. 204]. 

На думку зарубіжних дослідників, судові 

витрати мають роль справжніх процесуальних 

санкцій тому, що сторона, яка програла процес, 

повинна нести не тільки власні витрати, але й ті, 

які були понесені стороною, на користь якої було 

винесено судове рішення, тому що знаходиться в 

неправомірному (винному) провадженні, і своєю 

поведінкою підтвердила дані витрати [18, с. 390].  

Отже, інститут судових витрат безпосеред-

ньо впливає на можливість реалізації права на 

справедливий суд і  виступає як установлене зако-

нодавством обмеження доступності правосуддя.  

У цьому контексті особливо вагомого значення 

набуває проблема визначення такого розміру судо-

вих витрат, який буде об’єктивно зумовленим і ро-

зумним, з одного боку, та утримує особу від по-

дання необґрунтованого позову – з іншого. 

«Розумність» – оціночне поняття цивільного 

процесуального права. Розуміння розумності пе-

редбачає «необхідність розуміння двох величних 

явищ – розуму і права», оскільки між ними існують 

різноманітні зв’язки. Перш за все право – це про-

дукт розуму людини, а розумність – принцип пра-

ва, презумпція його дії [25, с. 218-219].  

Сучасні наукові дослідження визначають 

розумність як принцип права, роль якого вбача-

ється у тому, що він надає визначеності право-

вому регулюванню [25, с. 222]. Також зазнача-

ється, що основні вимоги, які випливають з 

принципу розумності і мають бути втілені в пра-

вових інститутах, це обґрунтованість, послідов-

ність, розсудливість, відповідність здоровому 

глузду, обачність, доцільність і ефективність. 

Принцип розумності визначає лише коридор мо-

жливостей, прямо не визначаючи конкретний 

варіант поведінки [22, с. 4]. 

Особливої уваги визначенню змісту прин-

ципу розумності приділено в науці цивільного 

права. Зокрема, у цивілістичній доктрині обґрун-

товується досить широкий перелік критеріїв ро-

зумності, до яких відносять: правомірність, тобто 

відповідність дій учасників правовідносин при-

писам правових норм; обґрунтованість, яка пе-

редбачає наявність певної підстави для вчинення 

особою тих чи інших дій, які не порушують пра-

ва та інтереси інших осіб; доцільність, або відпові-

дність дій учасника правових відносин правам та 

інтересам інших учасників; пропорційність, яка 

передбачає співрозмірність тих чи інших явищ; 

передбачення учасниками правовідносин певних 

обставин, які можуть мати наслідком виникнення, 

зміну чи припинення прав та обов'язків [27].  

Відповідно до роз’яснень Конституційного 

Суду України, ключовим моментом у встановленні 

розумного розміру судових витрат повинен бути 

принцип пропорційності, який означає, що заходи, 

передбачені в нормативно-правових актах, повинні 

спрямовуватися на досягнення легітимної мети та 

мають бути співмірними з нею [10].  
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З метою запобігання зловживань учасни-

ками процесу в сфері необґрунтованого зави-

щення розміру судових витрат і з метою встано-

влення їх розумності був прийнятий спеціальний 

нормативно-правовий акт, який установлює гра-

ничний розмір компенсації витрат на правову 

допомогу під час розгляду судами цивільних і 

адміністративних справ [2].   

Для реалізації рекомендацій та стандартів 

у галузі забезпечення права на доступ до суду 

національне законодавство передбачає різнома-

нітні гарантії, серед яких і встановлення пільг 

щодо сплати судового збору. Приміром, ст. 8 За-

кону України «Про судовий збір» передбачає 

додаткові гарантії доступу осіб до правосуддя за 

економічними ознаками. А саме: закріплюється 

можливість відстрочення та розстрочення сплати 

судового збору, зменшення його розміру (ст. 8). 

Указаний закон також передбачає широке коло 

осіб, які звільняють від сплати судового збору 

(ст. 5). В основному, це окремі категорії соціаль-

но незахищених осіб. Аналіз змісту цієї статті 

показує, що законодавець диференційовано пі-

дійшов до цього питання, виділяючи позивачів, 

які звільняються від сплати судового збору пов-

ністю, та тих, які наділені цією пільгою лише за 

звернення з окремими видами вимог. 

У вітчизняній науковій літературі, для по-

значення процесуального інституту судових ви-

трат, який передбачає можливість та умови зві-

льнення особи від їх сплати, пропонується вико-

ристовувати термін «право бідності». При цьому 

під правом бідності належить розуміти інститут 

процесуального права, який визначає порядок і 

умови надання пільг у сплаті судових витрат у 

конкретній справі залежно від майнового станови-

ща особи з метою реалізації права на звернення до 

суду [26, с. 220]. У процесуальному праві Європей-

ського Союзу «право бідності» розглядається як 

можливість отримання безкоштовної правової до-

помоги, однак із віднесенням її до судових витрат. 

Це означає, що у разі стягнення судових витрат з 

іншої сторони вона повинна відшкодувати вартість 

наданої правової допомоги [19, с. 339].  

Про необхідність і особливу увагу до потре-

би забезпечення ефективного доступу до правосу-

ддя для найбідніших верств населення йдеться і у 

Рекомендація № R (93) 1 Комітету Міністрів Ради 

Європи. Зокрема зазначається, що здійснення циві-

льних і політичних прав, зокрема тих, які закріпле-

ні в пункті 3(с) статті 6 і в статті 13 Європейської 

конвенції з прав людини, втрачає свою ефектив-

ність, якщо економічні, соціальні та культурні пра-

ва не мають рівного захисту [7]. 

Отже, наявність системи процесуальних 

пільг при сплаті судових витрат є однією з найваж-

ливіших обставин, що сприяють реалізації права 

особи на судовий захист, в аспекті впливу економі-

чних чинників. З огляду на це національні суди 

зобов’язані забезпечити доступ до суду з дотри-

манням вимог законодавства щодо звільнення від 

сплати судового збору, зменшення його розміру, 

відстрочення та розстрочення його сплати.      

Висновки. Розумність судових витрат є ви-

значальним чинником імплементації європейський 

стандартів доступності правосуддя. Визначення 

розумності судових витрат передбачає встановлен-

ня судом, у межах граничних розмірів, об’єктивно 

необхідних витрат у такому розмірі, який є опти-

мальним і виправданим щодо конкретної особи та з 

урахуванням конкретних обставин справи з метою 

забезпечення збалансованості інтересів і запобі-

гання зловживанню правом. 
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A.L. Pascar 

The reasonableness of court costs and the access to justice 

 

Summary 

In the scientific article the institute of court costs as a factor of access to justice has been studied. It 

was proved that the individual's right to judicial protection and the institute of court costs are interdependent 

procedural categories that are in close relationships. It was established that the reasonableness of costs is the 

determining factor of implementation of European standards for access to justice. It was found that the 

definition of reasonableness of curt costs involves the objectively necessary expenses in such amount that is 

optimal and justified against a particular person, and taking into account the specific circumstances of the 

case in order to ensure a balance of interests and to prevent abuse of law. 

Keywords: access to justice, the right to a fair trial, court costs, the reasonableness of costs. 

 

 

А.Л. Паскар 

Разумность судебных расходов и доступность правосудия 

 

Аннотация 

Проведено исследование института судебных расходов как элемента доступности правосудия. 

Доказано, что право на судебную защиту и институт судебных расходов – взаимосвязанные процес-

суальные категории. Установлено, что разумность судебных расходов является определяющим фак-

тором имплементации европейских стандартов доступности правосудия; что определение разумности 

судебных расходов предусматривает установление судом, с учетом предельных размеров, объективно 

необходимых затрат в таком размере, который является оптимальным и оправданным в отношении 

конкретного лица и с учетом конкретных обстоятельств дела с целью обеспечения сбалансированно-

сти интересов и предотвращения злоупотребления правом. 

Ключевые слова: доступность правосудия, право на справедливый суд, судебные расходы, ра-

зумность судебных расходов. 
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ПРИНЦИП ЗМАГАЛЬНОСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ  

 
Автор досліджує зміст змагальності та її прояв у різних виробництвах цивільного процесу. На думку ав-

тора, змагальність – не форма цивільного судочинства, а один з його початків. Змагальність – це передбачена 

законом можливість сторін проявляти ініціативу в захисті своїх інтересів і переконанні суду в законності й об-

ґрунтованості своїх вимог або заперечень. 

Ключові слова: змагальність, принцип змагальності. 

 

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 

10 ЦПК, змагальність визначається через призму 

рівності сторін у їхніх правах щодо подання до-

казів, їх дослідження та доведення перед судом 

їх переконливості, обов’язків сторін щодо дове-

дення тих обставин, на які вони посилаються як 

на підставу своїх вимог або заперечень, та пов-

новажень суду у сприянні всебічному і повному 

з’ясуванні обставин справи. У доктрині цивіль-

ного процесуального права висловлені різні дум-

ки щодо прояву та дії принципу змагальності. 

Одні дослідники вважають, що змагальним є 

весь цивільний процес, інші бачать ознаки змага-

льності лише в позовному й апеляційному прова-

дженнях. З метою усунення такої неоднозначності 

в наукових підходах потрібно встановити зміст 

змагальності як принципу цивільного процесуаль-

ного права та з’ясувати, чи є змагальність формою 

цивільного судочинства, чи його засадою. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Принцип змагальності у цивільному процесуаль-

ному праві неодноразово привертав увагу науко-

вців. При підготовці цієї статті враховано ре-

зультати сучасних процесуальних досліджень, 

викладені у працях українських і зарубіжних 

учених О.  Воронова, О. Грабовської, Т. Лежнє-

вої, С. Луніна, Ю. Неклеси та інших. 

Мета дослідження – визначення змісту прин-

ципу змагальності та встановлення його дії у різних 

провадженнях цивільного судочинства України.   

Виклад основного матеріалу. Змагаль-

ність сторін і свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконли-

вості в Конституції України визначена як одна з 

основних засад судочинства. Конституційно за-

кріплене положення конкретизується й отримує 

свій розвиток у процесуальному законодавстві.  

Виходячи з норми ст. 10 ЦПК, у першу 

чергу зміст змагальності складають права сторін 

у доказовій діяльності, органічно поєднані з 

принципом рівності всіх учасників перед зако-

ном і судом. Рівність сторін утілює матеріальні 

передумови забезпечення рівних можливостей 

для участі сторін у судочинстві, а змагальність у 

першу чергу є формою реалізації цих можливос-

тей, свого роду процесуальним механізмом дося-

гнення цілей і виконання завдань судочинства [1, 

c. 37]. Даючи сторонам рівні права у доведенні 

перед судом переконливості своїх доказів, зако-

нодавець тлумачить змагальність досить широко: 

як відзначає О. Ф. Воронов, це не лише змагання 

сторін у поданні та дослідженні доказів, а й зма-

гання у вигляді обміну думками в іншій формі 

щодо багатьох питань, які можуть виникнути під 

час судового розгляду справи: про підсудність 

справи, пропущення строку позовної давності, 

норму матеріального права, що підлягає застосу-

ванню [2, c. 360].  

Другим елементом змагальності є обов’я-

зок сторін щодо доведення тих обставин, на які 

вони посилаються як на підставу своїх вимог або 

заперечень. Цей обов’язок не можна розглядати в 

традиційному розумінні, як такий, невиконання 

якого тягне застосування певних санкцій. Негатив-

ні наслідки невиконання обов’язку доказування 

відповідних обставин настають у вигляді відмови у 

задоволенні недоведеної позовної вимоги, відхи-

лення не підкріпленого доказами заперечення. 

Третій елемент змагальності – сприяння 

суду в усебічному і повному з’ясуванні обставин 

справи. Роль суду в змагальності оцінюється у 

правознавстві неоднозначно, окремі учені зво-

дять змагальність до правової позиції сторін і 

вважають, що діяльність суду до змісту принци-

пу змагальності не входить [3, c. 195]. Справді, в 

судовому процесі змагання відбувається між 

сторонами, проте суд створює умови для цієї ді-

яльності. Активна роль суду не замінює, а лише 

доповнює доказову діяльність сторін, оскільки 

ініціатива щодо витребування доказів, призна-

чення судової експертизи, вчинення інших про-

цесуальних дій у галузі доказування, віднесених 

до компетенції суду, повинна виходити саме від 

сторін. Вони, будучи суб’єктами спірних право-

відносин, повинні самі проявляти певну стурбо-

ваність долею справи та докласти зусиль для від-
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стоювання своїх прав, у першу чергу, шляхом 

надання доказів [4, c. 205]. Суд не збирає докази за 

бездіяльну сторону, а створює умови для повного і 

всебічного дослідження доказового матеріалу, 

встановлення фактичних обставин справи [5, c. 58]. 

Сутність принципу змагальності у цивільно-

му судочинстві становить боротьба сторін, яка ви-

никла на підставі протилежних інтересів і цілей. 

Спір про право зумовлює взаємну виключність 

позицій сторін у справі та спонукає кожну з них 

переконати суд в обґрунтованості своєї позиції як 

єдино правильної й одночасно спростувати обґрун-

тованість позиції протилежної сторони.  

В сучасних наукових дослідженнях є чима-

ло підходів до розуміння правової природи зма-

гальності і принципу змагальності. У теорії дер-

жави і права принцип змагальності розглядається 

як фундаментальне, універсальне нормативно-

керівне начало, загальнообов’язкова імперативна 

вимога, відповідно до якої вся діяльність по су-

довому розгляду справ має форму спору сторін, 

які мають відповідні права й обов’язки для відс-

тоювання своїх інтересів, а суд, зберігаючи неза-

лежність і неупередженість, здійснює загальне 

керівництво процесом з метою вирішення справи 

по суті та винесення справедливого і законного 

рішення [6, c. 7]. 

Дослідники принципу змагальності в кон-

ституційному праві розглядають його як осново-

положне начало, яким затверджується уніфіко-

ваний порядок судочинства і відповідно до якого 

визначається положення суду й учасників (сто-

рін), їх права й обов’язки [7, c. 17]. 

У науці цивільного процесуального права 

принцип змагальності визначається як нормати-

вно-керівне положення, в силу якого особи, які 

беруть участь у справі, і в першу чергу сторони, 

за сприяння суду мають право і обов’язок пода-

вати докази і брати участь в їх дослідженні [8, c. 

11]; як положення, відповідно до якого на сторо-

ни покладено обов’язок щодо доведення обста-

вин, на які вони посилаються в обґрунтуванні 

своїх вимог і заперечень, причому сторонам за-

безпечуються рівні можливості для здійснення 

доказування, а на суд покладається обов’язок 

проявляти активність у сфері доказування лише 

у випадках, передбачених процесуальним зако-

ном [9, c. 134]; як основна ідея, що виражає конку-

ренцію осіб, які беруть участь у справі, самостійно 

вчиняти дії, що дозволяють їм ефективно відстою-

вати свою думку й обмежують можливість кожно-

го з них односторонньо впливати на результат су-

дового розгляду, при активній ролі суду, наділено-

го функціями по здійсненню правосуддя та керу-

ванню процесом [10, c. 100-101]. 

Принцип змагальності властивий цивіль-

ному судочинству в силу того, що тут здебільшо-

го розглядаються справи приватноправового ха-

рактеру. Спір про право між учасниками матері-

альних правовідносин спонукає кожну з них ак-

тивно діяти, виходячи з власних інтересів. Зма-

гальні засади судочинства органічно поєднують-

ся з природою цивільного судочинства, саме 

змагальність створює найсприятливіші умови 

для встановлення обставин справи. Водночас, 

змагальні засади судочинства не означають, що 

цивільний процес став у цілому змагальним, про 

що доволі часто стверджується у наукових пра-

цях [1, c. 118; 4, c. 204; 11, c. 379].  

Як слушно зауважує О. В. Грабовська, суто 

змагальний тип (форма, модель) цивільного су-

дочинства означає таку побудову процесу, за 

якої особи, які беруть участь у справі, при квалі-

фікованій допомозі представників вільно, на свій 

розсуд здійснюють доказову діяльність, а суд, 

зберігаючи неупередженість, контролює процес 

доказування. Пасивність суду у змагальному 

процесі, виконання ним лише функції спостері-

гача за процесом доказування спростовується 

численними нормами ЦПК, якими саме на суд 

покладено обов’язок визначати, чи є докази на-

лежними, допустимими та достатніми (ст. ст. 58, 

59, 212), сприяти у витребуванні доказів та ви-

кликати свідків (ч. 5 п. 6 ст. 130, ст. 137), визна-

чати факти, які необхідно встановити для вирі-

шення спору (п. 3 ч. 6 ст. 130), оформлювати су-

дові доручення щодо збирання доказів (ст. 132), 

вирішувати питання про забезпечення доказів 

(ст. 133), призначати експертизи (ст. 143), дослі-

джувати докази (ст. ст. 179, 180, 184, 185 та ін.), 

оцінювати докази (ст. 212) тощо. Враховуючи це, 

вважати цивільний процес України змагальним – 

передчасно, змагального характеру поступово 

набуває лише позовне провадження, а в цілому 

характер доказування свідчить про наявність як 

змагальних, так і слідчих засад, що прийнято на-

зивати змішаною моделлю процесу [12, c. 56-58]. 

Однак навіть за таких обставин принцип 

змагальності не втрачає свого значення для циві-

льного судочинства і властивий не лише позов-

ному провадженню. Хоча твердження окремих 

дослідників про те, що принцип змагальності діє 

на всіх стадіях цивільного процесу [4, c. 209; 7, c. 

9; 8, c. 6], є явним перебільшенням, його дія не 

обмежується суто позовним провадженням. Зма-

гальність виявляється при перегляді судових рі-

шень в апеляційній інстанції, коли відбувається 
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встановлення нових обставин, виклик свідків, 

призначення експертизи, витребування доказів, 

надання судових доручень щодо збирання дока-

зів, залучення до участі у справі спеціаліста (п. 6 

ч. 1 ст. 301 ЦПК), дослідження доказів, які судом 

першої інстанції були досліджені з порушенням 

встановленого порядку або в дослідженні яких 

було неправомірно відмовлено, та нових доказів, 

неподання яких до суду першої інстанції було 

зумовлено поважними причинами (ч. 2 ст. 303 

ЦПК). Усі наведені аспекти доказової діяльності 

є безпосереднім проявом принципу змагальності. 

У касаційному провадженні принцип зма-

гальності не діє. Закон не передбачає можливості 

подання до суду касаційної інстанції доказів, в 

дослідженні яких було неправомірно відмовлено, 

та нових доказів, не поданих яких до суду пер-

шої інстанції з поважних причин, а суд касацій-

ної інстанції не може встановлювати та/або вва-

жати доведеними обставини, що не були встано-

влені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати 

питання про достовірність або недостовірність 

того чи іншого доказу (ч. 1 ст. 335). Додавання 

до касаційної скарги письмових матеріалів, що 

мають значення для справи, та дачу пояснень в 

суді особами, які беруть участь у справі, навряд 

чи справедливо вважати реалізацією принципу 

змагальності, що іноді стверджується в наукових 

джерелах [13, c. 415]. Присутність осіб, які бе-

руть участь у справі, формальна, а дослідження 

обставин справи та доказів не відбувається, що 

прямо вказує на відсутність змагальності [14, c. 

106]. Проте це не суперечить змагальним засадам 

цивільного судочинства і не означає порушення 

змагальності, як вважають деякі дослідники [15, 

c. 6]. Різні провадження у цивільному процесі не 

можуть зводитися до виконання одних і тих же 

дій, метою касаційного провадження є перевірка 

правильності застосування судом норм матеріа-

льного права чи дотримання норм процесуально-

го права, а не доказування сторонами обставин 

справи. Доказова діяльність сторін концентру-

ється у першій інстанції, змагальність – це у пе-

ршу чергу можливість сторін виявляти ініціативу 

у захисті власних інтересів, всі умови для реалі-

зації якої створені у позовному провадженні. 

Якщо з поважних причин сторона не реалізувала 

своє право з доказування, вона може зробити це 

при перегляді судового рішення в апеляційному 

провадженні. Здійснення сторонами доказування 

в касаційній інстанції не сприятиме укріпленню 

змагальних засад цивільного судочинства, а мо-

же лише викликати зловживання процесуальни-

ми правами сторін у сфері доказування.  

Не можна вважати винятком зі змагальнос-

ті заочний розгляд справи, коли рішення ухвалю-

ється за відсутності відповідача на підставі наяв-

них у справі доказів (ч. 1 ст. 224 ЦПК). Особиста 

участь чи участь представника в судовому розг-

ляді справи та здійснення доказової діяльності в 

першу чергу є правом сторін. Ніхто не здатний 

змусити сторону відстоювати свою позицію та 

захищати свої інтереси, якщо сама сторона не 

має такого бажання. Відповідач, який не з’явився 

в судове засідання, проте зацікавлений в іншому 

результаті розгляду справи, ніж втілений у заоч-

ному рішенні, має право подати заяву про перег-

ляд заочного рішення (ч. 1 ст. 228). І якщо суд 

дійде висновку, що відповідач не з’явився в су-

дове засідання та не повідомив про причини нея-

вки з поважних причин і докази, на які він поси-

лається, мають істотне значення для правильного 

вирішення справи, заочне рішення підлягає ска-

суванню, а справа призначається до розгляду в 

загальному порядку (п. 2 ч. 3 ст. 231 ЦПК, ч. 1 

ст. 232 ЦПК). 

Наказне провадження, у якому справа роз-

глядається на підставі заяви про видачу судового 

наказу без отримання будь-яких заяв та докумен-

тів від боржника, видача судового наказу прово-

диться без судового засідання і виклику стягува-

ча та боржника для заслуховування їх пояснень 

(ч. 2 ст. 102 ЦПК), не характеризується змагаль-

ністю. Доказову діяльність в наказному прова-

дженні здійснює тільки заявник. 

При розгляді справ у порядку окремого 

провадження діє прямо передбачений законом 

виняток щодо змагальності (ч. 3 ст. 235 ЦПК).  

У справах окремого провадження суд може за 

власною ініціативою витребувати необхідні до-

кази (ч. 2 ст. 235 ЦПК), у справах про обмеження 

цивільної дієздатності фізичної особи чи визнан-

ня її недієздатною суд призначає експертизу для 

встановлення психічного стану особи без будь-

якого клопотання заявника (ч. 1 ст. 239 ЦПК), 

при підготовці до розгляду справ про визнання 

фізичної особи безвісно відсутньою або оголо-

шення її померлою суд здійснює комплекс дій, 

спрямованих на доказування обставин справи (ч. 

1 ст. 248 ЦПК). Тому помилковою видається ду-

мка, що принцип змагальності застосовується 

при розгляді деяких категорій справ в порядку 

окремого провадження [13, c. 414] в силу дії го-

ловного принципу змагальності, а саме, вико-

нання обов’язку з доказування заявниками та 

зацікавленими особами [2, c. 371]. У таких спра-

вах відсутні сторони з протилежними інтереса-

ми, між якими існує спір про право і які доводять 
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перед судом переконливість своїх доказів з ме-

тою підтвердження своїх вимог чи заперечень; у 

багатьох справах окремого провадження є тільки 

заявник. За таких обставин є всі підстави ствер-

джувати, що розгляд справ у порядку окремого 

провадження здійснюється без реалізації прин-

ципу змагальності. 

Перегляд судових рішень Верховним Су-

дом України з підстав неоднакового застосуван-

ня судом (судами) касаційної інстанції одних і 

тих самих норм матеріального права, що потягло 

ухвалення різних за змістом судових рішень у 

подібних правовідносинах, чи встановлення мі-

жнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжна-

родних зобов’язань при вирішенні справи судом 

також не має ознак реалізації принципу змагаль-

ності. Хоча до заяви про перегляд судових рі-

шень додаються матеріали, які підтверджують 

заявлені вимоги (п. 7 ч. 2 ст. 357 ЦПК), а особа, 

яка подала заяву про перегляд судових рішень, та 

особи, які приєдналися до заяви, а також інша 

сторона у справі, якщо заяви подали обидві сто-

рони, у разі їх прибуття у судове засідання мають 

право дати пояснення по суті заявлених вимог (ч. 5 

ст. 360
2
 ЦПК), на цій стадії цивільного процесу 

відсутній спір про право та не здійснюється відпо-

відна йому доказова діяльність. При перегляді су-

дових рішень Верховним Судом України не відбу-

вається дослідження доказів, досліджується лише 

дотримання у судових рішеннях норм матеріально-

го права та міжнародних зобов’язань. Отже, закон 

не передбачає можливості реалізації принципу 

змагальності при перегляді судових рішень Верхо-

вним Судом України. 

Провадження у зв’язку з нововиявленими 

обставинами має передумови для реалізації 

принципу змагальності, коли перегляд рішення 

чи ухвали суду здійснюється судом першої або 

апеляційної інстанції (ч. 1 ст. 363, ч. 2 ст. 365 

ЦПК). Коли ж перегляд рішення чи ухвали суду 

здійснює суд касаційної інстанції, як обґрунто-

вано вище, змагальність відсутня. 

Висновки. Проведений аналіз дозволяє 

констатувати, що висновки про змагальність 

всього цивільного процесу передчасні, оскільки 

змагальність властива лише позовному прова-

дженню, апеляційному провадженню та прова-

дженню у зв’язку з нововиявленими обставина-

ми, коли такий перегляд відбувається в суді 

першої чи другої інстанції. Тому правильним 

визначення змагальності не як форми цивільного 

судочинства, а як його засади. При цьому дума-

ється, що саме такий підхід законодавця до вста-

новленні різної компетенції судів у різних про-

вадженнях забезпечує раціональність процесуа-

льної форми. Кожен вид провадження має свою 

мету і її досягнення не завжди пов’язано з реалі-

зацією змагальності сторін.   

Отже, цивільне судочинство в Україні ґру-

нтується на засадах змагальності, якою передба-

чена законом можливість сторін виявляти ініціа-

тиву у захисті своїх інтересів, у переконанні суду 

в законності й обґрунтованості своїх вимог чи 

заперечень, яка реалізується шляхом викорис-

тання комплексу цивільних процесуальних прав, 

з урахуванням розподілу обов’язку з доказування 

між сторонами та завдяки створенню судом 

сприятливих умов для здійснення доказування. 
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Adversarial principle in civil proceedings of Ukraine 

 

Summary 

The author explores the meaning of adversarial and it’s manifestation in various civil proceedings. Ac-

cording to the author, adversarial is not a form of civil procedure but its priority. Adversarial is the law pro-

vided possibility of the parties to be initiative in protecting of their interests and in convincing of the court 

the legality and validity of their claims or objections. 
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Аннотация 

Автор исследует содержание состязательности и еѐ проявление в разных производствах граж-

данского процесса. По мнению автора, состязательность – не форма гражданского судопроизводства, 

а одно из его начал. Состязательностью является предусмотренная законом возможность сторон про-

являть инициативу в защите своих интересов и убеждении суда в законности и обоснованности своих 

требований или возражений. 

Ключевые слова: состязательность, принцип состязательности. 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 97 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.  ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
 

 

УДК 347.74 

© 2015 р. Ruslana O. Havrylyuk 

Head of Department, LLD, Associate Professor of the Public Law Department,  

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 

 

ORIGINAL TAX LAW OF A HUMAN 

 
Tax law of human became the fact of reality simultaneously with the emergence of him himself and the emer-

gence of a human society. Its origin is caused by mutual public needs of individuals. The fundamental characteristics of 

original tax law of a human were his antropogeny (human-dimensionality), constructability (constructivism) and con-

textuality, (conditionalism of redistributive relations due to inexhaustible specific content). 

Key words: tax law of human, redistribution, human rights, antropogeny (human-dimensionality) tax law of hu-

man, constructability (constructivism) tax law of human, contextuality tax law of human. 

 

Issue. Etatist doctrine of taxation links the 

emergence of tax law solely and exclusively with the 

state, its needs thus, tax law in its interpretation is 

nothing more but state tax law with the following 

basic characteristics: attribution of tax to the state 

(public character of  tax is explained by a given 

cognitive tradition in this way); tax sovereignty of 

the state; legal establishment of tax (establishment 

by law); coercive character of a liability to pay tax-

es; fiscal nature of tax law; asymmetry of tax law; 

special penal on the part of the state and sacrifi-

cial on the part of taxpayers character of liability for 

violation of tax sovereignty of the state; paternalism 

as a functional characteristic of state tax law. Thus, 

in brief, tax law of a state – is the whole universe of 

values of a substantive state and, in view of criterion 

of its requirements, the taxpayers are not of self-

sufficient value for this state. According to above 

mentioned constants of etatist doctrine of tax law, a 

man, also as a taxpayer, is not a purpose but a means 

of a substantive state existence. 

Anthropo-sociocultural approach to the cog-

nition of tax law as a fundamental prerequisite 

emerges from the opposite philosophic-methodolo-

gical postulate, that tax law as the law on the whole, 

is the right of man, a part of mode of his coexistence 

with-Others, the purpose of which is to satisfy public 

(common to-Others) needs of this man in particular, 

and all Other members of socium on the whole hav-

ing the same public needs. So, there are obvious rea-

sons to assume that fundamental characteristics of 

tax law and its nature on the whole are prescribed 

with the same characteristics and nature of man as 

an exceptionally multidimensional and composed 

creature, self-developing phenomenon. Though, 

science does not have an integral commonly ac-

cepted definition of man yet. It means that, while 

researching the original tax law of a man we have to 

use the most common definition of man, among his 

attributive definitions, through human needs realized 

by him, in other words, need approach or need 

cognition of man as elaborated and the most 

complete one in comparison with other attribu-

tive definitions of man. It is also important because 

the consciousness of own needs not only belongs to 

attributive properties of man but, it is common 

knowledge that it played a key regulative role in 

providing of survival and evolution of man as spe-

cies [See, e.g.: 1].        

Given article, according to the attributes of 

corresponding science genre, deals with the charac-

teristics of only fundamental properties of pre-state 

(tax) right of man. 

The Main Body.  Anthropity (human-

dimension) of original tax law of a human.  Given 

property of this right is caused, first of all and main-

ly, with that circumstance that all needs without ex-

ception, including public ones, are the needs solely 

of individuals. Part of them obtains the sign of 

commonness (publicity) only because they at the 

same time become characteristic to many or to all 

individuals without exception, though, on the level 

of some individuals they manifest themselves diffe-

rently [See: 2]. That is, anthropity (human-

dimension) of original tax law of man as one of its 

fundamental characteristics, first of all and mainly is 

a direct consequence of the circumstance, that all 

needs including public ones, are inherent property of 

man, one of his attributive qualities.           

Nevertheless, it is only a part of the anthropity 

(human-dimension) of original tax law of man subs-

tantiation. Not to a lesser extent the mechanism of 

action and realization of people’s public 

needs indicates the anthropity of a given right. In 

economic theory, sociology, political science and 

other sciences the groups of individuals with com-
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mon public needs are usually considered to act for 

satisfaction of these needs in the same way as the 

individuals act for satisfaction of their own individu-

al needs.  This particularly is asserted by Marxist 

theory of classes and class struggle, a lot of theories 

of trade unions, economic theory of ―countervailing 

power‖, American political ―theory of groups‖ and 

many others. Perhaps, the authors and enthusiasts of 

given theories while forming their theoretical con-

structions proceeded from the consideration  that, as 

far as the public needs are at the same time personal 

needs for every individual, so the individuals must 

tend to satisfy them as much as their own individual 

needs. 

In reality, as practice testifies, everything 

happens conversely. The first among the scientists 

who noticed this phenomenon as early as in the be-

ginning of XX c. was a well-known Italian sociolo-

gist V. Pareto. Studying the phenomenon of social 

unconscious he in ―Trattato di sociologia generale‖ 

(English version: ―The Mind and Society‖, New 

York: Harcourt, Brace 1935) came to a conclusion 

of irrationality to his mind, of human behavior in 

many, for the first sight, reality situations. In particu-

lar, by means of tested sociological methods he 

fixed steady manifestation of evasions on the part of 

many individuals of their participation in financing 

their public needs. V. Pareto called this phenomenon 

free  rider problem (problem of the passenger with-

out a ticket, as he sometimes specified). According 

to V. Pareto’s explanation of this phenomenon, it 

has not an accidental character and is explained by a 

congruence of two different factors at one point: on 

the one hаnd,  egoism  of  the  nature  of  an  eco-

nomic  human, on the other – indivisible nature of 

public welfare. Consequently, V. Pareto emphasized, 

in providing public welfare at all times, including 

pre-state ones (and perhaps, at pre-state times even 

more), the situation of free rider is typical when 

individuals of a group as rational creatures prefer to 

avoid personal participation in creation and provid-

ing common welfare, for under any circumstance 

provided, they by all means will get their share of 

this good having spent nothing for its creation, i.e., 

from the point of view of personal egoism, they are 

the gainers. Perhaps, if critical part of individuals of 

the group, by V. Pareto’s words, refuses to take an 

active part in collective efforts aimed to creation of 

common welfare it will be either not created at all 

and not provided to anybody because of it, or be 

provided in much lesser extent than optimal [See: 

3].  V. Pareto did not find a constructive way out of 

this deadlock

. 

By the close of XX c. the author of the theory 

of group action Mancur Olson proposed some other 

interpretation of this phenomenon. He confirmed the 

V.Pareto’s observations of irrational, at first sight, 

behavior of individuals concerning the satisfaction 

of public needs. Besides that, M. Olson studying 

individuals’ attitude to the creation and consumption 

of public good disclosed a legal conformity: the sa-

tisfaction of public needs of individuals by creation 

of corresponding public welfare by the efforts of 

individuals-members of socium is inversely propor-

tional to the number of a particular group or socium. 

The more is their number, the less part of individuals 

takes voluntary active part in satisfaction of corres-

ponding needs [See: 4].   

M. Olson explains a given phenomenon in the 

following way: „This means that there are now three 

separate but cumulative factors that keep larger 

groups from furthering their own interests. First, the 

larger the group, the smaller the fraction of the total 

group benefit any person acting in the group interest 

receives, and the less adequate the reward for any 

group-oriented action, and the farther the group falls 

short of getting an optimal supply of the collective 

good, even if it should get some. Second, since the 

larger the group, the smaller the share of the total 

benefit going to any individual, or to any (abso-

lutely) small subset of members of the group, the 

less the likelihood that any small subset of the 

group, much less any single individual, will gain 

enough from getting the collective good to bear the 

burden of providing even a small amount of it; in 

other words, the larger the group the smaller the 

likelihood of oligopolistic interaction that might help 

obtain the good. Third, the larger the number of 

members in the group the greater the organization 

costs, and thus the higher the hurdle that must be 

jumped before any of the collective good at all can 

be obtained. For these reasons, the larger the group 

the farther it will fall short of providing an optimal 

supply of a collective good, and very large groups 

normally will not, in the absence of coercion or 

                                                           

 According to the rule formulated further by P. Samuel-

son, the extent of provision with public welfare by V. 

Pareto’s principle will be effective only when aggregate 

tendency of individuals to personal participation in crea-

tion of a given welfare will be equal to marginal expendi-

tures of its provision (See: Samuelson P.A., Nordhaus 

W.D. Economics. – 19th ed. – McGraw-Hill/Irwin, 2010, 

p. 160-166. See: Ibidem: Слухай С.В. Довідник базових 

понять і термінів з мікроекономіки. – К.: Лібра, 1998, 

p. 153-156).  
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separate, outside incentives, provide themselves 

with even minimal amounts of  a collective good‖ 

[See: 4, p. 48] (emphasis added –H.R.). 

That is, instead of V. Pareto who only found 

out the reasons of free rider’s emergence  but could 

not offer efficient implements to overcome this evil, 

M. Olson not only found out, at first sight real rea-

sons of irregular behaviour of individuals concern-

ing their personal participation in expenditures for 

public needs, but offered real means for cardinal so-

lution of this problem. ―Only certain special institu-

tional arrangements will give the individual mem-

bers an incentive to purchase the amounts of the col-

lective good that would add up to the amount that 

would be in the best interest of the group as a 

whole‖ [See: 4, p. 35]. In the other place of his mo-

nograph he specified: ―Only a separate and "selec-

tive" incentive will stimulate a rational individual in 

a latent group to act in a group-oriented way… 

These "selective incentives" can be either negative 

or positive, in that they can either coerce by punish-

ing those who fail to bear an allocated share of the 

costs of the group action, or they can be positive in-

ducements offered to those who act in the group in-

terest.…‖ [See: 4, p. 51]. 

As the data of many sciences of pre-state evo-

lution of man and socia on the whole, which in the 

course of a long historical practice of social co-

existence of individuals were incidental – in the 

form of primitive lawlessness – impress, found out 

and brought to the level of perfection, caused by the 

complexity of the problem being solved, the selec-

tive incentive, an institutional structure, proved to 

be original tax law if individuals. Thus this right is 

exclusively human dimensional. It became a direct 

consequence of individuals’ property to have public 

needs, on the one hand, and also the property of in-

divisibility of public good and at the same time hu-

man characteristic of individual egoism on the other 

hand. Original tax law of a human is the right for 

him because only a man – and nobody else – is a 

carrier of not only individual but, also public needs, 

that is why, he is a sole subject of tax right of man. 

Along with the fundamental characteristic 

of anthropity (human dimension) the original tax 

law of human had its one more fundamental cha-

racteristic – its constructivity (constructivism). 

 P.Berger and T.Luckmann were one of the first 

among the philosophers and sociologists who started 

researching the essence of not only legal but also, a 

social constructivism on the whole as a general on-

tological assumption in a special monograph [See: 

5] published in 1965. From their point of view, the 

whole social world, including the law, is not given in 

advance but constructed by human actions. Man 

creates law in co-existence with Others and the law, 

in its turn, creates people. It is not a specific, but a 

unique process, that is why for its cognition ade-

quate philosophic-methodological tools are required. 

P.Berger and T.Luckmann along with other no-

vice researchers of constructivism as a social, legal and 

material characteristic, for a certain time used tradi-

tional methodology of sociology  elaborated first of all 

by E.Durkheim and M.Weber, and also a fundamental 

phenomenology by E.Husserl and fundamental ontolo-

gy by M.Heidegger. With their help it became possible 

to realize a lot of the essence sides of law as a social 

phenomenon. At the same time heuristic potential of 

above-mentioned tools did not contain sufficient prox-

imate philosophic-methodological principles to find the 

answer to the question, due to what is the law and 

what is it by its nature? 
Thus, a real philosophic-methodological break-

through in a cognition of constructability (constructiv-

ism) as one of basic characteristics of law was general 

theory of ontology of social facts and social institutions 

[See: 6] worked out by J.R.Searle on the basis of fun-

damental ontology by M.Heidegger. The given theory 

allowed at last, from adequate philosophic-metho-

dologic perspectives of how to find answers to the 

question of how the individuals create, construct, in 

literal sense, an objective social reality and also to ex-

plain the rules of construction of human social institu-

tions not forgetting about the paradoxical fact that the 

agents of given rules are usually not conscious of them, 

nevertheless they always follow them, to ascertain due 

to what the very right exists and how the individuals 

posses it.    

So, to explain true nature of social, including 

legal, reality J.R.Searle proposed to use the follow-

ing specific categorical-conceptual structure: a) col-

lective  assignment  (imposition)  of  functions  of 

 social, b) collective  intentionality (common convic-

tions, wishes and intentions of individuals)  and 

c) collective constructive rules of social and also, 

demonstrated how to use them on the example 

of complex legal institution of a border: ―Consider 

for example, – writes he, – a primitive tribe that in-

itially builds a wall around its territory. The wall is 

an instance of a function imposed in virtue of sheer 

physics: the wall, we will suppose, is big enough to 

keep intruders out and the members of the tribe in. 

But suppose the wall gradually evolves from being a 

physical barrier to being a symbolic barrier. Imagine 

that the wall gradually decays so that the only thing 

left is a line of stones. But imagine that the inhabi-

tants and their neighbors continue to recognize the 

line of stones as marking the boundary of the territo-
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ry in such a way that it affects their behavior. For 

example, the inhabitants only cross the boundary 

under special conditions, and outsiders can only 

cross into the territory if it is acceptable to the inha-

bitants. The line of stones now has a function that is 

not performed in virtue of sheer physics but in virtue 

of collective intentionality. Unlike a high wall or a 

moat, the wall remnant cannot keep people out simp-

ly because of its physical constitution. The result is, 

in a very primitive sense, symbolic; because a set of 

physical objects now performs the function of indi-

cating something beyond itself, namely, the limits of 

the territory. The line of stones performs the same 

function as a physical barrier but it does not do so in 

virtue of its physical construction, but because it has 

been collectively assigned a new status, the status of 

a boundary marker‖ [See: 6, p. 39-40]. 

The example of a complex legal institution of 

a border testifies that its quintessence consists 

of collective intentionality, collective imposition of 

function and collective rules of construction of so-

cial, more precisely, legal phenomenon. The border 

itself due to its own physical properties is not able to 

perform characteristic to it functions, specifically as 

a border, without corresponding imposition on it of 

these functions by a corresponding socium. ―The 

key element in the move from the collective imposi-

tion of function to the creation of institutional fact 

[of a border]”, according to J.R. Searle, ―is the im-

position of a collectively recognized status to which 

a function is attached. Since this is a special catego-

ry of agentive functions‖, J.R. Searle called them 

status functions [See: 6, p. 41]. 

The whole right of individuals is constructed 

according to a given algorithm. Applying the method 

of general theory of ontology of social facts and so-

cial institution by J.R. Searle, and also using already 

known to anthropology facts which indicate the in-

dividuals’ satisfaction of their public needs in pre-

state period of evolution, it is not difficult to reveal a 

constructive character of original tax law of a hu-

man. For example, a well-known German researcher 

of primitive and subsequent pre-state societies 

H.Cunow, on the basis of abundant ethnological ma-

terial demonstrates the nature (status assignment) 

and collectively recognized functions of the institute 

of common warehouses, which were characteristic to 

many of above mentioned societies. So, most Indian 

tribes of Northern America, he wrote, formed com-

mon warehouse in which the articles of food re-

mained after the family’s everyday use were neces-

sarily kept.. Naturally, common warehouses were 

renewed not according to plan, but from time to 

time, mostly seasonally. In particular, in autumn 

during maiz harvest and great buffaloes hunt, tribes 

of Omaha and Mandan stored in common ware-

houses about half-gathered grains and hunted buffa-

loes for worse times, before that they prepared eve-

rything for a long-term storage by well-tried me-

thods. All adults from the tribe participated in it. 

Stores prepared in that way were used in the period 

of season droughts, in winter or in other cases of 

emergence [See: 7]. It was a prototype of mod-

ern institute of insurance fund. 

The given institution obtained still more ex-

tent in times of early husbandry,  H.Cunow and also 

J.Diamond wrote about it. And in new historical 

terms the redistributive legal institute of common 

warehouses, as they noted, kept its nature (status 

assignment) and collectively imposed functions, and 

varied itself only in the form. H.Cunow drew atten-

tion that Indians of Gulf of Mexico and Pueblo near 

the fields belonging to certain generations or fami-

lies had the institution of communities’ external 

fields which belonged to common (public) property 

and were cultivated by all the members of a collec-

tive. The harvest from these fields was completely 

put to communities’ barns, and then from the ga-

thered in that way insurance funds certain shares 

(parts) were given to all members of the community 

at force majeure circumstances [See: 7, p. ?]. 

J.Diamond substantiated the hypothesis that ―the 

function of the first gardens of nearly11,000 years 

ago was to provide a reliable reserve larder as insur-

ance in case wild food supplies failed [as early hus-

bandmen did not learn the technology to keep food 

in harvested state – H.R.]‖ [8]. 

The list of pre-state legal redistributive institu-

tions of the socia of those days is not completed with 

the given examples. As in the case with complex 

legal institution of border, all institutions of original 

tax law of individuals also became regular conse-

quence of collectively imposed functions (to be in-

surance fund of public welfare), collective intentio-

nality (common convictions, wishes and intensions 

of all individuals who saw in reserved warehouses a 

useful tradition), and collective constructive rules 

(consider reserved warehouse to be public wel-

fare, or consider reserved warehouses public welfare 

in the case of droughts, winter, etc.). The whole pre-

state redistributive right of individuals was con-

structed in that way. 

The inverse side of the characteristic of con-

structivity (constructivism) of original tax law of a 

man was his substantive characteristic of contex-

tuality.  Simultaneously, it was in inextricable connec-

tion also with its characteristic of anthropity. Given 

characteristic became an unavoidable consequence of 
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invariance of anthropo-sociogenesis.  In principal, the 

historical way of no socium was identical to the histor-

ical way of the other society. 

Modern historiography lists several dozens of 

fundamentally different among themselves large 

types of civilization [See: 9]. If take into considera-

tion all socia of one and the same type of society, 

their total number enlarges minimally in several 

times and equals many hundreds or even thousands of 

units. Still more different due to objective reasons and 

subjective factors, was an internal variety of every so-

cium on different levels of its evolution, which pro-

duced the same richness of differentiating among 

themselves its social norms, rules, patterns on the 

whole etc. [For more details see: 10]. Though, even on 

their background the contextuality of the evolution 

process on the level of separate individuals – this key, 

system-forming element of socium [For more details 

see: 11], -  proved to be absolutely incommensurable 

with the both above mentioned phenomena. 

Thus, contextuality of original law of individ-

uals particularly, as their whole pre-state right on the 

whole,  mostly was caused by the fact that it was 

a dynamic system of symbolic texts and contexts, still 

larger set of concrete legal situations, basically 

common and simultaneously a great deal different, 

to some extent even original, wich included all indi-

viduals of all socia because of satisfaction of their 

common with all, or with the majority of other indi-

viduals’, needs.   

Given contextuality distinguished first of all 

with pronounced horizontal character. It was on the 

one hand, unavoidable consequence of social co-

existence of individuals and, at the same time it 

much more enriched given sociality, multiplied its 

abilities and prospects, dynamically developed in 

space and time. The fundamental condition of the 

existence of contextuality of original tax law was an 

individual with his private and public needs. He was, 

practically, the highest, ultimate purpose and value 

of original tax law. 

Naturally, most written documents of antiqui-

ty did not fix it, because historically written system 

coincided with the time, and moreover, as a rule was 

a direct consequence of the emergence of substantial 

states which had their system of priorities and val-

ues, and created their own, positive right for them-

selves. Nevertheless, modern anthropology of law is 

aware of many redistributive (tax-legal) social insti-

tutions testifying both, contextuality and person-

centricity of this law. 

One of the earliest, wide-spread and thus, the 

best-known institutes was the institute of cult sacri-

fices [See: 12]. Considering constructivity as a cha-

racteristic of original tax law we have already men-

tioned the institutes of public warehouses, common 

reserved warehouses, external fields of communities. 

The institute of hospitability [See: 13], the institute 

of mutual gifts (institute of potlatch in terminology 

by M. Mauss) [See: 14], which was subdivided into 

sub-institutes of reciprocation (mutual gifts among 

equal by social status individuals) and redistribu-

tion (gifts of subordinates for their patrons) [See: 

15], the  institute of poliudie [See: 16], and many 

others. Along with the above mentioned internal so-

cial pre-state redistributive institutes of individuals 

there also took place the taxation of individuals of 

another socia in the form of military robberies [See: 

17],  contributions [See: 18],  and tributes [See: 19].  

In available scientific literature in anthropolo-

gy and other fields of knowledge of the past of a 

man, it is possible to find without special difficulties 

a lot of other redistributive social institutes, but from 

the perspective of the purpose of our research there 

is no direct necessity in it. Above-mentioned scien-

tific facts and other arguments are sufficient to deny 

traditional positivist imaginations of the nature of tax 

law as exclusive law of substantive state, and also to 

substantiate a scientific conclusion that state tax law 

was preceded long enough even from historic point 

of view period of its development as the rights of 

man. Large as a bottom of iceberg, complete and true 

history of original tax law yet should to written. It is 

worth a special attention, and social demand for its 

appearance has already been shaped. 

Conclusions.  Original tax law of a human 

emerged simultaneously with the emergence of the 

man himself and human society. Its emergence is 

caused by individuals’ needs common with (public) 

needs of others. The fundamental characteristics of 

original tax law of a human are the following: his 

anthropity (human dimension), constructivity (con-

structivism) and contextuality (causation of redistri-

butive relations by inexhaustible specific content). 
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Витоки податкового права людини 

Анотація 

Податкове право людини стало фактом дійсності одночасно з появою її самої та людського суспільства. 

Його виникнення зумовлене наявністю в індивідів спільних з іншими (публічних) потреб. До основоположних 

властивостей додержавного перерозподільного (податкового) права людини належали його антропність (люди-

новимірність), конструктивність (конструктивізм) і контекстуальність (зумовленість невичерпним конкретним 

змістом перерозподільних відносин). 

Ключові слова: податкове право людини, антропність (людиномірність) податкового права людини, 

конструктивність (конструктивізм) податкового права людини, контекстуальність податкового права людини. 
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Истоки налогового права человека 

Аннотация 

Налоговое право человека стало фактом действительности одновременно с появлением его самого и челове-

ческого общества. Его возникновение обусловлено существованием в индивидов общих с другими (публичных) пот-

ребностей. К основополагающим свойствам  догосударственного перераспределительного (налогового) права чело-

века принадлежит его антропность (человекомерность), конструктивность (конструктивизм) и контекстуальность 

(обусловленость неисчерпаемым конкретным содержанием перераспределительных отношений). 

Ключевые слова: налоговое право человека, антропность (человекомерность) налогового права человека, 

конструктивность (конструктивизм) налогового права человека, контекстуальность налогового права человека. 
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ПОДАТКОВА ОПТИМІЗАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 
Визначення поняття податкової оптимізації, його закріплення в податковому законодавстві України та вста-

новлення чітких меж між податковою оптимізацією та іншими формами зменшення податкового зобов’язання набу-

вають все більшої актуальності. Автор показує недоліки відсутності законодавчого врегулювання даної проблеми, а 

також розкриває основні підходи до визначення даного поняття в науці податкового права. 

Ключові слова: податкове право, платник податків, податкова оптимізація ухилення від сплати податків. 

 

Постановка проблеми. На сьогодні в 

Україні все частіше виникають ситуації, коли 

особи, які здійснюють підприємницьку діяль-

ність, намагаються використати будь-які легаль-

ні можливості для зменшення свого податкового 

зобов’язання. Право платника податків на здійс-

нення подібних дій не підлягає сумніву та ґрун-

тується на конституційному принципі рівності 

всіх форм власності. Але такі дії досить часто 

породжують негативну реакцію з боку держави в 

особі її фіскальних органів, оскільки моделі по-

даткової оптимізації досить часто розробляються 

на межі законності. З одного боку, держава ви-

знає допустимість легального зменшення розмі-

ру податкового зобов’язання шляхом надання 

різноманітних податкових пільг і встановлення 

різних режимів оподаткування, а з іншого – пра-

возастосовна, в тому числі судова, практика об-

межує можливість таких дій, ввівши в оборот у 

рамках податкових правовідносин поняття ―зло-

вживання правом‖ і ―недобросовісність‖.  

У зв’язку з цим визначення поняття податкової 

оптимізації, його закріплення в податковому за-

конодавстві України та встановлення чітких меж 

між податковою оптимізацією та іншими форма-

ми зменшення податкового зобов’язання набу-

вають усе більшої актуальності. 

Ступінь розробки проблеми. В актуаль-

ності дослідження переконує також ступінь нау-

кової розробки проблеми. Незважаючи на важ-

ливість зазначеної проблеми, фундаментальних 

праць присвячених правовим засадам податкової 

оптимізації надзвичайно мало, а більшість дослі-

джень носить фрагментарний характер і стосу-

ється окремих аспектів прояву даного явища.  

У науці податкового права поки що не склалось 

єдиного підходу до розуміння податкової опти-

мізації. Дане явище досить часто ототожнюють з 

іншими категоріями податкового права, такими 

як податкове планування, податкова мінімізація 

та іншими. Тож і відсутні чіткі критерії розме-

жування даних явищ, у тому числі розмежування 

податкової оптимізації й ухилення від сплати 

податків. В основу дослідження покладено тео-

ретичні напрацювання як вітчизняних, так і за-

рубіжних учених, зокрема А.В. Бризгаліна, Б.В. 

Мишкіна, Л. Хенда, Д.М. Щокіна та інших. 

Мета даного дослідження – показати важ-

ливість законодавчого врегулювання зазначеної 

проблеми та вироблення чітких критеріїв розме-

жування податкової оптимізації з суміжними ка-

тегоріями податкового права з метою зменшення 

свободи розсуду в даному питанні правозастосо-

вних органів, зокрема фіскальних органів і суду, 

а також розкрити основні підходи до визначення 

даного поняття в науці податкового права. 

Виклад основного матеріалу. Податкова 

оптимізація має відносно недавню історію. ЇЇ ма-

сове поширення пов’язують з двадцятими рока-

ми минулого століття, коли І світова війна та не-

обхідність ліквідації спричинених нею наслідків 

зумовили суттєве збільшення податкового тиску 

на платників податків, які почали активно шука-

ти способи його мінімізації. На сьогодні право на 

податкову оптимізацію розглядається як не-

від’ємне право платника податків, а серед плат-

ників податків і науковців став крилатим вислів 

американського судді Лернеда Хенда: ―Немає ні-

чого осудливого в тому, що справи ведуться так, 

щоб можна було платити податків так мало, як 

тільки можливо. Так роблять усі – і бідні, і бага-

ті. І всі вони праві, оскільки ніхто не зо-

бов’язаний платити суспільству більше, ніж тебе 

зобов’язує закон‖ [16]. Разом з тим, установити 

чіткі межі податкової оптимізації, відмежувати її 

від інших способів мінімізації податків (напри-

клад, ухилення від сплати податків, обхід подат-

кового закону) досить важко. 

Наприклад, за даними Міністерства юсти-

ції України, за підсумками першого півріччя 

2014 року в Києві було підписано лише 11039 

угод купівлі-продажу нерухомості, що на 15% 

менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

При цьому на 21% зросла кількість укладених 

договорів дарування – 4692 проти 3865 у січні-

червні 2013 року. Зазначена тенденція характер-
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на для всієї України, а в деяких регіонах (напри-

клад Рівненській, Закарпатській, Миколаївській 

областях) зростання числа угод дарування склало 

більше 50%. Є кілька причин збільшення попу-

лярності договорів дарування, та основні – ба-

жання приховати фінансову сторону угоди від 

фіскальних органів і заощадити на супровідних 

затратах. Так, при укладенні договору дарування 

сторонам не потрібно сплачувати 1% від оціноч-

ної вартості майна в Пенсійний Фонд України, 

хоча необхідність сплати державного мита в ро-

змірі 1% від оціночної вартості залишається. 

Проте розмір державного мита у разі укладення 

договору купівлі-продажу майна обчислюється з 

розміру оціночної вартості або суми угоди.  

У випадку, якщо оціночна вартість майна менша 

від суми угоди, сторони не можуть зменшити 

свої зобов’язання по сплаті державного мита. 

При оформленні договору дарування як такої 

суми угоди не існує, а в договорі вказується ли-

ше оціночна вартість майна. Отже, якщо оціню-

вач зможе знизити ринкову вартість відчужува-

ної нерухомості, це може значно скоротити ви-

трати сторін на оплату державного мита. Крім 

того, якщо особа здійснює протягом поточного 

року продаж більше одного з об’єктів нерухомо-

сті, то на неї покладається обов’язок зі сплати 

податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5% від 

суми договору купівлі-продажу, але не нижче оці-

ночної вартості об’єкта [3, ст.172]. У разі укладен-

ня договору дарування обов’язок зі сплати податку 

з доходів фізичних осіб покладається на особу, яка 

де-юре отримала безоплатно майно (―обдаровано-

го‖) [3, ст.174]. Отже, укладення договору дару-

вання досить вигідне для продавців, оскільки в них 

відпадає необхідність завищувати вартість об’єкта 

продажу і сплачувати з цієї суми відповідний пода-

ток. Як наслідок, це вигідно і покупцеві, особливо 

коли сума угоди значно перевищує оціночну вар-

тість об’єкта нерухомості. 

Як кваліфікувати зазначені дії? Ні подат-

кове законодавство, ні судова практика, ні теорія 

податкового права однозначної відповіді не да-

ють. У науці податкового права взагалі склалися 

досить кардинально різні погляди на розуміння 

податкової оптимізації. На думку Б.С. Мишкіна, 

податкова оптимізація – це зменшення розміру 

податкових зобов’язань шляхом цілеспрямова-

них правомірних дій платників податків, що 

включають повне використання всіх передбаче-

них законодавством пільг, інших законних при-

йомів і засобів, з урахуванням інтересів держави 

[13, с.68.]. Проте врахування інтересів держави 

при податковій оптимізації позбавляє останню 

будь-якого сенсу. Адже інтерес держави у подат-

кових відносинах цілком очевидний – отримати 

максимально можливу суму податку. І якщо пла-

тник податків плануватиме свою діяльність так, 

щоб у кінцевому результаті сплатити максима-

льний розмір податку, про яку податкову оптимі-

зацію може йти мова? Тому таке розуміння пода-

ткової оптимізації в науці податкового права 

скоріше є винятком, ніж загальним правилом. 

Більш поширеним визначенням податкової оп-

тимізації є таке: зменшення розміру податкових 

зобов’язань шляхом цілеспрямованих правомір-

них дій платника податків, що включають в себе 

повне використання всіх наданих законодавст-

вом пільг, податкових звільнень та інших закон-

них прийомів та способів [9, с.23]. Але і таке ви-

значення податкової оптимізації не здатне в пов-

ній мірі відобразити сутність даного явища. 

Оскільки податкова оптимізація фактично зво-

диться до використання прямо дозволених дій 

платником податків. Тоді як стаття 19 Конститу-

ції України закріплює, що ―Правовий порядок в 

Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 

яких ніхто не може бути примушений робити те, 

що не передбачено законодавством‖. Тобто вста-

новлює принцип: ―дозволено все, що не заборо-

нено законом‖. Отже, головною відмітністю по-

даткової оптимізації від ухилення від сплати по-

датків є використання платником податків до-

зволених чи незаборонених законодавством спо-

собів зменшення суми податкових платежів, не 

порушуючи при цьому законодавство.  

У зв’язку з цим такі дії платника податку не є 

податковим правопорушенням чи злочином, і, 

відповідно, не тягнуть за собою несприятливих 

наслідків для платника податку, таких як дона-

рахування податків, а також накладення фінан-

сових санкцій та нарахування пені. 

Ухилення від сплати податків є криміналь-

нокарним злочином, склад якого визначено стат-

тею 212 Кримінального кодексу України. 

Об’єктивною стороною даного складу злочину є 

невиконання передбачених податковим кодексом 

України обов’язків платника податків, якщо нас-

лідком такого невиконання стало фактичне нена-

дходження коштів до бюджету. Однак способи 

ухилення (невиконання обов’язків) в диспозиції 

статті 212 Кримінального кодексу України не 

зазначені, тож відсутні гарантії, що дії платника 

податків спрямовані на оптимізацію податкового 

зобов’язання незабороненими законодавством 

способами не будуть кваліфіковані як ухилення 

від сплати податків. На практиці до таких дій, 

серед іншого, відносять: неподання документів, 
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пов’язаних із обчисленням і сплатою податків, 

зборів, інших обов’язкових платежів; прихову-

вання об’єктів оподаткування; заниження об’єк-

тів оподаткування; заниження сум податків, ін-

ших обов’язкових платежів [4, п.13]. Отже, від-

несення дій платника податку, спрямованих на 

зменшення розміру податкового зобов’язання, до 

податкової оптимізації чи ухилення від сплати 

податків значно залежить від розсуду фіскальних 

органів та суду. Так, у Єдиному реєстрі досудового 

розслідування в середньому в місяць реєструється 

близько 277 кримінальних проваджень за статтею 

212 Кримінального кодексу України. При цьому з 

обвинувальним актом до суду передають у серед-

ньому 18 проваджень у місяць, що становить усьо-

го 6,5% від загальної кількості проваджень, які ре-

єструються щомісяця. З клопотанням про звіль-

нення від кримінальної відповідальності до суду 

передають у середньому 26 проваджень у місяць, 

що становить 9,4% від загальної кількості прова-

джень, які реєструються щомісяця. З наведеного 

можна зробити висновок: або працівники внутріш-

ніх справ та/або прокуратури не вміють вести роз-

слідування та дотримуватися законодавчо встанов-

лених строків; або службова записка податкового 

інспектора до слідчого відділу податкового органу 

щодо повідомлення про вчинення злочину є заві-

домо неправдивою, тобто наклепом, який викорис-

товується з метою тиску на платників податків та 

їх посадових осіб [15, с.44-45]. 

Зауважимо, що у листі від 11.12.2013 № 

1713/12/13-13 Вищий Адміністративний Суд 

України звернув увагу на правову позицію суду 

касаційної інстанції у відповідній категорії спо-

рів, висловлену у постанові Вищого Адміністра-

тивного Суду України від 19 листопада 2013 ро-

ку, ухваленій за результатами розгляду справи № 

2а-7912/12/1370. Ця позиція полягає в тому, що 

висновки щодо завідомої суперечності правочи-

ну інтересам держави та суспільства контролю-

ючі органи можуть робити виключно в аспекті 

того, чи суперечить відповідний правочин фіска-

льним інтересам держави, забезпечення яких по-

кладається на контролюючі органи. В іншому 

разі здійснення аналізу дотримання чинного за-

конодавства при укладенні та/або виконанні пра-

вочинів, у тому числі на предмет порушення ін-

тересів держави, не належить до компетенції ко-

нтролюючих органів. Зазначене стосується й 

оцінки відповідачем дотримання учасниками спі-

рних господарських операцій норм законодавства 

про регулювання діяльності на ринку фінансових 

послуг. Можливе недотримання вимог інших галу-

зей законодавства при укладенні правочинів, якими 

опосередковані спірні господарські операції, не сві-

дчить про спрямованість відповідних правочинів на 

ухилення від оподаткування [6]. 

Аналізуючи даний підхід, доцільно звернути 

увагу на позицію Вищого Адміністративного Суду 

України від 14 листопада 2012р., яка значно роз-

ширює можливості захисту платників податку від 

необґрунтованих звинувачень податкових органів. 

Мова йде про Постанову по справі № 

К/9991/50772/12 стосовно визнання угод недійс-

ними [5]. Позиція Суду полягає у тому, що навіть 

за наявності ознак нікчемності правочину податко-

ві органи мають право лише звертатися до судів з 

позовами про стягнення в доход держави коштів, 

отриманих по правочинах, здійснених з метою, що 

свідомо суперечить інтересам держави і суспільст-

ва, посилаючись на їх нікчемність. 

Важливе значення для планування платника-

ми податків своїх дій та кваліфікації цих дій фіска-

льними органами та судами мало б законодавче 

визначення податкової оптимізації та закріплення 

критеріїв, які дозволили б розмежувати податкову 

оптимізацію та ухилення від сплати податків. Пе-

рші спроби такого розмежування можна побачити 

вже в параграфі 5 Німецького імперського поло-

ження ―Про податки та платежі‖ (Reichsabgabeno-

rdnung) 1919 року: ―Обов’язок по сплаті податків 

не може бути обійдений чи зменшений через злов-

живання цивільно-правовими засобами і конструк-

ціями‖ [19]. Але зазначене положення було піддане 

жорсткій критиці. Висловлювалися навіть сумніви 

щодо його доцільності, оскільки застосовувалося 

воно нечасто. Обговорення зводились до питання 

про доцільність існування каучукової норми, за-

стосування якої повністю залежить від 

суб’єктивного розсуду, а також про неможливість 

чіткого розмежування права на економію на подат-

ках і незаконних способів уникнення (ухилення) від 

їх сплати. У новій редакції даної норми як зловжи-

вання німецький законодавець розглядає такі дії пла-

тника податків, коли вибране ним юридичне оформ-

лення угоди привело до отримання платником пода-

тків чи третьою особою не передбаченої законом по-

даткової переваги, яка б не виникла у випадку вибору 

юридичного оформлення угоди, що відповідає її еко-

номічним результатам [20, §42]. 

Німецьке податкове право виходить у да-

ному випадку з принципу поваги вибраної дого-

вірними сторонами цивільно-правової основи їх 

правовідносин, а норма параграфа 42 являє со-

бою обмеження застосування цього принципу, 

зазначає У. Кремкер. Оптимізація визнається не-

правомірною, якщо в її основі лежить зловжи-

вання сторонами при виборі правовідносин, або 
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якщо платник податків шляхом обману досягає 

створення вигідних для себе обставин. У законі 

вказано, що тлумачення правовідносин не по-

винно виходити за межі можливого значення те-

ксту і що існує заборона аналогії, якщо в резуль-

таті такої аналогії виникає оподаткування. Спе-

ціальне регулювання випадків зловживання міс-

титься в окремих податкових законах, а застосу-

вання вказаної норми не впливає на питання дій-

сності цивільно-правових угод [11, с. 141-142]. 

На сьогодні, на думку Г. Ленга, у світовій 

практиці існує два основних підходи до розме-

жування законного та незаконного зниження по-

даткового тиску. Перший підхід – введення в по-

даткове законодавство загальних принципів, які 

дозволяють визначити межу між законним і не-

законним зниженням податкового тиску, таких 

як ділова мета, дотримання духу і букви закону та 

ін. Для ефективного застосування цих принципів 

на практиці необхідний високий рівень підготовки 

працівників податкових органів та суддів. Другий 

підхід – введення в податкове законодавство спеці-

альних норм, спрямованих на боротьбу з конкрет-

ною податковою схемою [12, с.7]. 

Більшість країн континентальної Європи 

дотримуються першого підходу, включивши в 

національні податкові кодекси правила (принци-

пи) законного податкового планування. Відповідні 

положення були також закріплені на рівні закону в 

Канаді, Австралії, Новій Зеландії та ПАР, в той час 

як в інших країнах зі схожою правовою традицією 

(перш за все Велика Британія та США) задоволь-

няються доктринальними джерелами (the judges 

shall decide approach) [10, с.84-100]. 

В Україні закладено основи другого підхо-

ду розмежування законного і незаконного змен-

шення податкового тиску. Податковий кодекс 

України містить спеціальні норми направлені на 

боротьбу з конкретною податковою схемою ухи-

лення від сплати податків. Але правовідносини, 

які є базою для податкових відносин, є надзви-

чайно динамічними і досить часто зміни до пода-

ткового законодавства направлені на боротьбу з 

ухиленням від сплати податків не встигають за їх 

розвитком. Тому внесення в Податковий кодекс 

України загальних принципів розмежування між 

податковою оптимізацією та ухиленням від 

сплати податків могло б зорієнтувати у правиль-

ному напрямку роботу фіскальних органів і су-

дів. Оскільки в науці податкового права також 

існує підхід, згідно з яким оптимізація оподатку-

вання є проявом норми закону про конфлікт ін-

тересів, за якою всі суперечності актів законо-

давства про податки мають тлумачитися на ко-

ристь платника [17]. Як підґрунтя такої позиції 

можна назвати положення пункту 4.1.4 статті 4 

Податкового кодексу України, яке передбачає 

презумпцію правомірності рішень платника по-

датку в разі, якщо норма закону чи іншого нор-

мативно-правового акта, виданого на підставі 

закону, або якщо норми різних законів чи різних 

нормативно-правових актів припускають неод-

нозначне (множинне) трактування прав та 

обов’язків платників податків або контролюючих 

органів, внаслідок чого є можливість прийняти 

рішення на користь як платника податків, так і 

контролюючого органу. 

Крім того, варто звернути увагу на те, що 

податкова оптимізація розглядається винятково 

лише як сукупність цілеспрямованих дій платни-

ка податків. Звичайно, зацікавленість у змен-

шенні податкового зобов’язання найбільше про-

являє платник податків. Але держава встанов-

люючи податкові пільги чи інші законні способи 

зменшення податкового зобов’язання розраховує 

на їх використання. Інакше навіщо встановлюва-

ти податкову пільгу, якщо нею ніхто не буде ко-

ристуватися. Разом з тим, багато платників пода-

тків, які мають право на податкову пільгу, не ко-

ристуються нею. Причиною цього є не відсут-

ність бажання використати податкову пільгу, а 

відсутність знання про наявність такої пільги. 

Якщо податкова пільга не заявлена в податковій 

декларації, це ще не означає, що платник подат-

ків не згідний на її використання. Обґрунтовано 

виходити з припущення, що платник податків 

завжди згідний на максимально можливе вико-

ристання всіх податкових пільг, оскільки змен-

шує вилучення його власності. У зв’язку з цим, 

якщо платник податків не заявив податкову піль-

гу в декларації, це ще не повинно означати, що 

платник податків відмовився від неї, поки пря-

мим волевиявленням платника податків не буде 

доведено інше. Призначенням фіскальних орга-

нів є не стягнення податків в максимальному ро-

змірі, а контроль за дотриманням податкового 

законодавства, за правильністю обчислення, по-

внотою та своєчасністю внесення у відповідний 

бюджет податків і зборів. Правильність обчис-

лення податків передбачає не тільки облік 

обов’язків платників податків, але не в меншій 

мірі облік їх прав на податкові пільги, знижки, 

інші законні способи зменшення податкового 

зобов’язання. Податкове законодавство деяких 

держав прямо передбачає обов’язок податкового 

органу при перевірці враховувати пільги платни-

ків податків. Так, відповідно до пункту 5 статті 

149 Податкового кодексу Російської Федерації, 
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платник податків вправі відмовитися від ряду 

пільг з ПДВ, тільки подавши в податковий орган 

заяву, яка містить відмову від пільг. На думку 

Д.М. Щокіна, цей правовий механізм відмови від 

пільг є виразом презумпції згоди платника пода-

тків на податкову пільгу, яка може бути спросто-

вана тільки прямим волевиявленням платника 

податку [18, с. 235]. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, зазна-

чимо, що податкова оптимізація є складним і неод-

нозначним явищем. Ні податкове законодавство, ні 

практика його застосування, ні наука податкового 

права не окреслюють його чітких меж і критеріїв 

розмежування законного та незаконного зменшен-

ня податкового зобов’язання. Податкова система 

України тільки починає отримувати належне пра-

вове та інституційне оформлення, аналіз досвіду 

зарубіжних країн, розробка власних підходів до 

розуміння податкової оптимізації та визначення 

меж між правомірним і неправомірним зменшен-

ням податкового зобов’язанням є надзвичайно ак-

туальним питанням. 
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I.I. Babin 

Tax optimization as a category of tax law 

 

Summary 

The definition of tax optimization, its consolidation in the tax legislation of Ukraine and the 

establishment of clear boundaries between tax optimization and other forms of reduction of tax liability are 

becoming increasingly important. In this article, the author shows the shortcomings of absence of legislative 

regulation of the problem, and reveals the main approaches to the definition of this concept in the science of 

tax law. 

 

И.И. Бабин  

Налоговая оптимизация как категория налогового права 

 

Аннотация 

Определение понятия налоговой оптимизации, его закрепление в налоговом законодательстве 

Украины и установление четких границ между налоговой оптимизацией и другими формами умень-

шения налогового обязательства приобретают все большую актуальность. Автор показывает недоста-

тки отсутствия законодательного урегулирования данной проблемы, а также раскрывает основные 

подходы к определению данного понятия в науке налогового права. 
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БІНАРНА ОПОЗИЦІЙНІСТЬ АСИМЕТРИЧНИХ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ КАТЕГОРІЙ 

 
Досліджується природа взаємозв’язку податкового права держави та податкового обов’язку платника 

податків як асиметричних податково-правових категорій. Розкривається подвійний характер їх спорідненості та 

одностороння природа взаємовпливу, що вказує на відсутність у категорійній парі податкове право держави – 

податковий обов’язок платника податків діалектичного взаємозв’язку. Обґрунтовується бінарна опозиційність 

парних асиметричних податково-правових категорій як їх субстанціональна властивість. 

Ключові слова: асиметричність податково-правових категорій, податкове право держави, податковий 

обов’язок платника податків, діалектичний зв’язок, бінарна опозиційність. 

 

Постановка проблеми. Дослідження аси-

метричності пари податково-правових категорій 

«податкове право держави – податковий 

обов’язок платника податків» неминуче поро-

джує питання про характер їх взаємозв’язку. Для 

визначення природи такої асиметричності над-

звичайно важливе встановлення не лише простої 

парності зазначених правових понять, але й їх 

спорідненості, а також наявності чи відсутності 

між ними взаємовпливу, взаємоперетворення, 

взаємозалежності.  
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Природа та взаємозв’язок парних або подвійних 

понять є надзвичайно актуальною філософською 

та загальнотеоретичною проблемою, якій приді-

лено увагу багатьма представниками філософсь-

ких, загальнонаукових (серед яких О.М. Анісов, 

І.О. Бєскова, І.О. Герасимова, В.В. Попков, 

А.Н. Уайтхед, К. Фішер та ін.), а також приват-

нонаукових, зокрема правових (О.О. Рудаков, 

В.В. Нирков, Є.М. Черних та ін.), вчень. Попри 

це, осторонь дослідження парних правових по-

нять досі залишається податково-правова наука. 

Такі її представники, як А.В. Бризгалін, 

Є.Ю. Грачова, М.В. Карасьова, М.П. Кучерявен-

ко, С.Г. Пепеляєв, М.О. Перепелиця, В.В. Попов 

та ін. обмежуються лише характеристикою 

окремих податково-правових категорій, зокрема 

досліджуваних нами податкового права держави 

та податкового обов’язку платника податків, за-

лишаючись осторонь питання їх парності, по-

двійності, особливостей їх співіснування, приро-

ди взаємозв’язку між ними. Винятком є лише 

проведений ученою Р.О. Гаврилюк у монографі-

чному дослідженні аналіз співвідношення понять 

податкове право субстанційної держави – при-

мусовий податковий обов’язок платника подат-

ків, де обґрунтовано парність, подвійність зазна-

чених податково-правових категорій як їх не-

від’ємну властивість. Однак спеціальні дослі-

дження наявності чи відсутності діалектичного 

взаємозв’язку між асиметричними податково-

правовими категоріями «податкове право держа-

ви – податковий обов’язок платника податків», 

їх бінарної опозиційності у вітчизняній науці 

податкового права відсутні. 

З огляду на це, метою цієї статті є дослі-

дження діалектичного взаємозв’язку категорійної 

пари податкове право держави – податковий 

обов’язок платника податків та обґрунтування за 

його результатами бінарної опозиційності зазначе-

них асиметричних податково-правових категорій. 

Виклад основного матеріалу. Системний 

аналіз природи податкового права держави та 

податкового обов’язку платника податків, крите-

ріальним ядром якого є визначення характеру 

взаємозв’язку між ними як протилежними пода-

тково-правовими категоріями, вимагає дослі-

дження їх через призму діалектичного стилю пі-

знання протилежних начал. Діалектика передба-

чає дослідження не тільки сполученості проти-

лежних начал, але і їх взаємодії, при якій вплив 

однієї сторони знаходить свій відгук в іншій сто-

роні, стимулює контрдію, протистояння, напругу, 

конфлікти та їх погашення. Тільки подібна динамі-

чна взаємодія протилежних начал зумовлює руй-

нування старого та виникнення нового, перехід 

кількості в нову якість, досягнення системою рів-

новаги, а тимчасова стабільність знову змінюється 

рухливою нестійкістю та рухом [2, с. 28-29]. Поді-

бного розвитку та переродження потребує уся сис-

тема податкового права та її основоположні понят-

тя, серед яких одне з основних місць займає кате-

горійна пара «податкове право держави – податко-

вий обов’язок платника податків».  

Наділення держави етатистською податко-

во-правовою доктриною невід’ємним, необме-

женим, атрибутивним правом оподатковувати, 

надання їй керівної ролі у податкових правовід-

носинах, а також протиставлення її контраген-

там, що, власне, і визначає специфічну природу 

права субстанційної держави на податки, спри-
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чиняє порушення балансу у таких відносинах, 

наслідком чого є визнання прихильниками за-

значеної доктрини учасників таких відносин не-

рівними [6, с. 207; 8, с. 416; 9, с. 96; 12, с. 67]. 

Фактично, держава та платник податків як про-

тилежні сторони податкового правовідношення 

мали б відображати усі визначені форми взаємо-

дії держави та громадянського суспільства (взає-

моконтроль, взаємообмеження та взаємодопомо-

гу [17]), проте, визнана представниками етатист-

ської податково-правової доктрини їх нерівність 

у цих відносинах унеможливлює це [6, с. 207; 8, 

с. 416; 9, с. 96; 12, с. 67]. Досліджуючи категорії 

«держава – платник податків», «податкове право 

держави – податковий обов’язок платника подат-

ків» науковці часто упускають з поля зору той мо-

мент, що, як одне, так і інше парне поняття є фор-

мою правового буття, вони існують разом і мають 

безпосередній вплив одне на одного, знаходяться у 

протирічній єдності, адже повинні взаємозумовлю-

вати, взаємодоповнювати та взаємозаперечувати 

один одного [14]. З огляду на таку специфічну пра-

вову природу категорійної пари «податкове право 

держави – податковий обов’язок платника подат-

ків» ґрунтовного аналізу потребує не лише її пар-

ність, подвійність, але й діалектичний характер 

взаємозв’язку зазначеного протиріччя. 

Відмітність між різними сторонами проти-

річчя – податковим правом держави та податко-

вим обов’язком платника податків, слідом за Ге-

гелем можемо охарактеризувати в троякій формі, 

яка постійно розвивається та з кожним кроком 

проникає все глибше. Перша являє собою зовні-

шню відмітність – різницю. Друга – внутрішню, 

або іманентну відмітність, яка полягає в тому, 

що дещо відрізняється від іншого, яке є його ін-

ше. Ця форма відмінності називається протилежні-

стю. Третя форма полягає в відрізненні себе від 

самого себе – протиріччя. З природи протилежнос-

ті зрозуміло, що кожна з двох сторін відповідає 

іншій, пов’язана з нею, тому вимагає небуття іншої 

сторони, кожна сторона як зумовлює так і запере-

чує іншу сторону, відноситься до неї як позитивно, 

так і негативно, і тому складає цілу протилежність 

[13, с. 187]. У цій протилежності речі самій собі 

полягає сутність протиріччя [15].  

Аналіз категорійної пари «податкове право 

держави – податковий обов’язок платника пода-

тків» засвідчує, що взаємозумовленість зазначе-

них категорій випливає не лише з їх зовнішньої 

відмітності – різниці, але й з внутрішньої, імане-

нтної відмітності – їх протилежності. Податкове 

право держави та податковий обов’язок платника 

податків являють собою парні податково-правові 

поняття, які водночас взаємозумовлюють одне 

одного та не можуть існувати порізно. У системі 

взаємовідносин між державою та платником по-

датків через їх податкове право та податковий 

обов’язок виключення хоча б однієї з протилеж-

ностей неминуче спричиняє виключення іншої. 

У даному випадку спостерігається двостороння 

залежність, адже згідно з етатистською податко-

во-правовою доктриною, категорії «податкове 

право держави – податковий обов’язок платника 

податків» є взаємовичерпними. Існування подат-

кового обов’язку платника податків зумовлено 

наділенням держави атрибутивним, невід’ємним 

податковим правом. Реалізація податкового пра-

ва держави неможлива без виконання примусо-

вого податкового обов’язку платника податків. 

Тому у випадку, якщо з тих чи інших причин з 

платника податків буде знято обов’язок сплачу-

вати податки, податкове право субстанційної 

держави вичерпується, адже вона не зможе без 

виконання податкового обов’язку платника своє 

право сповна реалізувати.  

Тобто, окрім того, що зазначені поняття є 

парними одне до одного, вони також характери-

зуються ще однією субстанціональною властиві-

стю – протилежністю. Зазначені категорії, з 

огляду на їх специфічну правову природу, поро-

джену етатистським підходом до їх розуміння, 

різнополюсні, адже абсолютизація етатистською 

державою свого податкового права неминуче 

призводить до абсолютизації примусового одно-

стороннього податкового обов’язку платника 

податків, його поляризації, внаслідок чого поси-

люється їх крайній прояв, протистояння, макси-

мально можливою точкою вираження якого є 

наростаючий конфлікт між платником податків 

та державою, який, зрештою, спричиняє кризу 

усієї податкової системи. 

З огляду на все зазначене вище, спорідне-

ність між податковим правом держави та подат-

ковим обов’язком платника податків як сторона-

ми одного протиріччя носить особливий, подвій-

ний характер (вони одночасно взаємозумовлю-

ють та взаємовиключають одне одного, існують 

лише в парі, але постійно одне одному протиді-

ють) [13, с. 188], у зв’язку з цим, протилежність 

досліджуваних податково-правових категорій є 

їх субстанціональною властивістю. Проте діале-

ктичний стиль мислення стосовно протилежнос-

тей передбачає необхідність виявлення між ними 

не лише іманентної та зовнішньої відмітності. 

Для того, аби досліджувані протилежності, мож-

на було визнати діалектичним протиріччям не-

обхідно виявити наявність між ними тісного вза-
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ємозв’язку та взаємоперетворення. Маючи про-

тилежні напрямки змін і тим самим виключаючи 

один одного, діалектичні протилежності не роз-

ходяться і не знищують один одного, а існують 

разом, в нерозривному зв’язку і взаємозалежнос-

ті. Взаємопроникнення протилежностей, їх не-

розривний зв’язок між собою є найважливішою 

формою прояву їх єдності. Досліджувані парні 

протилежності «податкове право держави – по-

датковий обов’язок платника податків» взаємо-

зумовлюють існування одне одного, проте одне 

одному протистоять. Обґрунтована етатистською 

податково-правовою доктриною нерівність плат-

ника податків і держави у податкових правовідно-

синах, з постійним домінуванням однієї протилеж-

ності (податкового права держави) над іншою (по-

датковий обов’язок платника податків) засвідчує, 

що природа зв’язку між ними носить односторон-

ній характер, який можливий лише у формі проти-

дії. Це дозволяє нам виключити можливість взає-

моперетворення, а також діалектичного взає-

мозв’язку між категоріями «податкове право дер-

жави – податковий обов’язок платника податків».  

Інша властивість діалектичних протилеж-

ностей, яка одночасно є формою прояву їх єдно-

сті, - це збіг протилежностей у певних сторонах, 

моментах, наявність у них спільних властивос-

тей. Оскільки протилежності являють собою 

сторони однієї і тієї ж речі, характеризують одну 

й ту ж сутність, вони повинні мати багато спіль-

ного, збігатися в цілому ряді властивостей [16, 

с. 203]. Порівняння вченою Р.О. Гаврилюк пар-

них податково-правових категорій «податкове 

право держави – податковий обов’язок платника 

податків» засвідчує, що єдиним принципово спі-

льним для них з формального погляду є податок. 

Більше в жодних моментах зазначені парні про-

тилежності не збігаються, що, знову ж таки, вка-

зує на відсутність між ними діалектичного взає-

мозв’язку [1, с. 305].  

Про брак діалектичної взаємодії між про-

тилежностями податкове право держави – подат-

ковий обов’язок платника податків свідчить та-

кож відсутність у них ще однієї властивості діа-

лектичного протиріччя. Будучи різними сторо-

нами однієї і тієї ж речі, різними характеристи-

ками однієї і тієї ж сутності, протилежності не 

тільки взаємовиключають одна одну, але і взає-

мопроникають одна в одну, висловлюють не 

тільки відмінність нерозривно пов’язаних між 

собою сторін, але і їх тотожність, рівнодію або 

рівновагу сил [4, с. 109]. Тоді як взаємовиклю-

чення протилежностями одна одної є невід’єм-

ною їх властивістю, яку ми розглянули раніше, 

правова природа категорій «податкове право 

держави – податковий обов’язок платника пода-

тків» виключає можливість взаємопроникнення 

їх одна в одну, а також висловлення ними тото-

жності, рівноваги. Навпаки, протилежності «по-

даткове право держави – податковий обов’язок 

платника податків» постійно абсолютизуються, а 

їх прояв доводиться до крайнощів.  

Отже, категорійна пара «податкове право 

держави – податковий обов’язок платника пода-

тків» є протилежностями, між якими присутній 

односторонній вплив і відсутня двостороння вза-

ємодія, взаємоперетворення, їх актуалізація не 

породжує розвитку, еволюції як самих податко-

во-правових категорій, так і всієї податково-

правової дійсності. Оскільки у діалектичному 

протиріччі обидва з начал можуть існувати лише 

взаємодіючи одне з одним та урівноважуючи 

одне одного, грубі порушення внутрішньої та 

зовнішньої рівноваги призводять до порушення 

гармонії протилежностей, а в такому випадку 

абсолютизовані крайності сходяться, стають од-

наково від’ємними [2, с. 30-31]. Зрозуміло, що 

наслідком зазначеного процесу є порушення ба-

лансу між діалектичними протилежностями. Він 

не дає можливості діалектичному протиріччю 

еволюціонувати, перерости у якісно новий стан, 

перейти у вищу форму прояву тотожності про-

тилежностей – перехід їх один в одного [16, 

с. 204]. Відсутність діалектичного взаємозв’язку 

викликає неможливість якісного перетворення 

податкового права держави – податкового 

обов’язку платника податків, налагодження ба-

лансу, рівнодії між податковим правом держави 

та податковим обов’язком платника податків. 

Діалектичний аналіз зазначених протилежностей 

засвідчує відсутність у них ознак діалектичного 

протиріччя, тому питання про природу їх взає-

мозв’язку як асиметричних податково-правових 

категорій залишається відкритим.  

Відсутність у категорійної пари «податкове 

право держави – податковий обов’язок платника 

податків» ознак діалектичного протиріччя зму-

шує звернутися до дослідження зазначених кате-

горій як бінарних опозицій – понять, близьких до 

подвійності, діалектичної протилежності, проте 

сутність яких істотно відрізняється, в чому, вла-

сне, і криється ключ до дослідження природи їх 

спорідненості як асиметричних податково-

правових категорій. 

Бінарність – загальновживане у філософсь-

кій літературі поняття, яке відображає подвійне 

існування однієї і тієї ж сутності [11]. Однак 

більш жорсткого змісту терміну бінарності надає 
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його сполучення з категорією опозиції – проти-

дії, супротиву [11]. Принцип опозиції (або теорія 

бінаризму), на який опирався традиційний стру-

ктуралізм, зводить усі відносини між знаками до 

бінарних структур [5]. Саме в теорії структуралі-

зму бінаризм з приватнонаукового прийому пе-

ретворився у фундаментальну категорію і сутні-

сний принцип природи та культури. Згідно з тео-

рією бінаризму, в класичних філософських опо-

зиціях ми не маємо справу з мирним співісну-

ванням vis-a-vis, а, швидше, з насильницькою 

ієрархією. Один із двох термінів веде інший (ак-

сіологічно, логічно і т.д.) або має перевагу (звер-

хність над іншим) [3]. Бінарна опозиційність є 

такою властивістю категорій, у тому числі й по-

датково-правових, яка відображає протиставлен-

ня понять [7], протилежних за своєю природою. 

Крім того, бінарність відображає не просту взає-

модію між опозиціями, вона позначає відсутність 

між ними двостороннього діалектичного зв’язку 

та взаємовпливу та, водночас, постійне доміну-

вання однієї опозиції над іншою.  

Крім того, на бінарну опозиційність, як 

властивість саме асиметричних парних правових 

понять указує у спеціальному дисертаційному 

дослідженні парних правових феноменів учений 

В.В. Нирков. У ньому науковець стверджує, що 

виділені парні правові категорії підлягають ґрун-

товній перевірці методом діалектичного аналізу 

на бінарну спряженість (сполученість) і діалек-

тичну взаємодію їх сторін. При цьому вчений 

робить надзвичайно важливе для нашого дослі-

дження методологічне зауваження, згідно з яким, 

якщо сторони у такій парі категорій тільки біна-

рно сполучені (опозиційні), але діалектично не 

взаємодіють між собою (що, фактично, при дос-

лідженні податково-правових феноменів подат-

кове право держави – податковий обов’язок пла-

тника податків ми виявили), то в такому разі має 

місце асиметрія у праві [10, с. 58-59]. Указане 

зауваження має надзвичайно важливе методоло-

гічне значення для дослідження асиметричності 

досліджуваних нами феноменів податково-

правової дійсності – податкового права держави 

та податкового обов’язку платника податків, 

адже попередній аналіз виявив їх протилежну 

явленність, неможливість їх зведення одне до 

одного, односторонню природу їх зв’язку, мож-

ливість вираження його виключно у формі про-

тидії, а також постійне домінування однієї про-

тилежності (податкового права держави) над ін-

шою (податковим обов’язком платника подат-

ків), що вказує на відсутність діалектичної взає-

модії між ними, як сторонами подвійності.  

Висновки. Досліджена нами специфічна 

природа асиметричних парних податково-

правових категорій «податкове право держави – 

податковий обов’язок платника податків» засвід-

чує, що спорідненість між ними, як сторонами 

одного протиріччя, має подвійний характер, адже 

вони взаємозумовлюють і взаємовиключають 

одне одного, постійно одне одному протидіють. 

Проте проведений вище аналіз асиметричних 

податково-правових категорій засвідчив проти-

лежну явленність податкового права держави та 

податкового обов’язку платника податків, немо-

жливість їх зведення одне до одного, відсутність 

між зазначеними поняттями взаємозв’язку, а та-

кож постійне домінування однієї протилежності 

(податкового права держави) над іншою (подат-

ковий обов’язок платника податків). З огляду на 

це категорійну пару «податкове право держави – 

податковий обов’язок платника податків» можна 

визначити не лише як подвійну (двоїсту) систе-

му. Природа їх спорідненості вказує на те, що 

вони – бінарні опозиції, дуальні начала податко-

во-правового буття, побудованого на засадах 

етатистського підходу до праворозуміння.  
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А binary opposition of asymmetric tax categories 
 

Summary 

The article explores the nature of the relationship between Tax Law of the State and tax obligation of 

the taxpayer as asymmetric tax categories. The author reveals the dual character of connection between them 

and unilateral nature of their interference, indicating the lack of dialectical relationship between Tax Law of 

the State and tax obligation of the taxpayer. Therefore, the author grounds a binary opposition of asymmetric 

tax categories as their substantial feature. 

Key words: asymmetry of tax categories, Tax Law of the State, tax obligation of the taxpayer, dialec-
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Бинарная оппозиционность асимметричных налогово-правовых категорий 

 

Аннотация 

Исследуется природа взаимосвязи налогового права государства и налоговой обязанности нало-

гоплательщика как асимметричных налогово-правовых категорий. Раскрывается двойственный ха-

рактер их родства и односторонняя природа взаимовлияния, что указывает на отсутствие в категори-

альной паре «налоговое право государства – налоговая обязанность налогоплательщика» диалектиче-

ской взаимосвязи. Обосновывается бинарная оппозиционность парных асимметричных налогово-

правовых категорий как их субстанциональное свойство. 

Ключевые слова: асимметричность налогово-правовых категорий, налоговое право государства, 

налоговая обязанность налогоплательщика, диалектическая связь, бинарная оппозиционность. 
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ПОДАТКОВО-ПРАВОВИЙ ПАТЕРНАЛІЗМ ЯК СИСТЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ 

ТА ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ 

 
Досліджується податково-правовий патерналізм і амбівалентність його прояву у взаємовідносинах між 

державою та платником податків. Автор розкриває різносторонні форми існування патерналізму у податково-

правовій дійсності та їх впливу на правове становище суб’єктів податково-правових відносин. 

Ключові слова: податково-правовий патерналізм, платник податків, держава, публічний інтерес.  

 

Постановка проблеми. На сучасному ета-

пі у всіх сферах суспільного життя, в тому числі і 

у податкових відносинах, можна спостерігати 

стійкі прояви патерналізму. Це явище означає 

можливість держави виступати у відносинах із 

суспільством з покровительських, опікунських 

позицій. Водночас для громадян характерна 

установка «розчарованого патерналізму», суть 

якої полягає в тому, що люди реально не можуть 

чогось вимагати від держави, але чекають від неї 

«батьківської турботи» і, зрозуміло, констатують 

її недостатність. Тобто патерналізм орієнтує лю-

дину на підкорення суверенній державі, але не на 

діалог людини і держави, створення механізмів 

соціального компромісу. Як наслідок, таке під-

корення веде до передбачуваних наслідків – об-

меження свободи платника податків у реалізації 

своїх прав. Водночас, ми можемо спостерігати 

амбівалентність патерналістської опіки, що  при-

зводить до парадоксу:  хоча патерналізм може 

бути бар’єром для реалізації можливості вибору, 

він також здатен ставати і причиною виникнення 

особистісних свобод.  Саме тому ця проблема 

потребує поглибленого наукового аналізу. 

Ступінь наукової розробки. Окремі аспек-

ти досліджуваної теми знайшли своє відображення 

у наукових працях Вовк В.Н., Ермоленко Т.Ф., 

Литвина С.А., Маслюк О.В., Мордовцев А.Ю., 

Павлова Т. С., Пасько Я.І., Сусак В.І., Фоломєєв 

М.А., Цурканов С.С., Шукшова Н.В. та ін.  

Мета статті – проаналізувати податково-

правовий патерналізм як особливу систему взає-

мовідносини держави та платників податку.  

Виклад основного матеріалу. Особлива 

значимість податкової системи для суспільства, 

держави та індивіда зумовлена необхідністю фо-

рмування доходів державної казни, що призна-

чені для забезпечення їх інтересів. Держава, ви-

ступаючи суб’єктом стягнення податкових пла-

тежів, водночас є ніби «покровителем», «патером 

(батьком)» для платників податків, оскільки за 

рахунок податкових надходжень забезпечує за-

доволення публічного інтересу. Це дозволяє го-

ворити про існування у податково-правових від-

носинах між платниками податків і державою 

ознак патерналізму.  

У сучасній українській мові термін патер-

налізм тлумачиться як «заступництво  старшого 

над молодшим,  підопічним», як «протекціоніст-

ське відношення держави до своїх громадян» [4, 

с. 887]. У професійних тлумаченнях сучасної ро-

сійської мови уточнюється, що слово патерна-

лізм походить від латинського paternus – батьків-

ський і означає ту ж «опіку, покровительство ве-

ликих держав меншим державам чи колоніям; 

покровительство, опіку старшого молодшому, 

підопічному» [3, с. 786].  

Вивчення літератури, що присвячена пате-

рналізму в цілому і деяким його аспектам, ви-

явило широкий спектр підходів до визначення 

цієї категорії [11, с. 379; 6; 12, с. 41; 8]. Це явище 

не є випадковим. Так, Н.В. Шушкова називає 

патерналізм «вислизаючим» [12, с. 39], тобто на-

діляє ознакою невизначеності.  Це пов’язано з 

тим, що дане соціальне явище знаходиться в полі 

зору відразу кількох наук: і філософії, і юрис-

пруденції. Кожна з них вибудовує власну модель 

цього явища за допомогою власного категорійно-

понятійного апарату, дослідницьких процедур і 

технік. Значення соціального явища в такому 

випадку залежить від тих координат, в які воно 

поміщено дослідником.  

У матерії податкового права патерналізм є, 

перш за все, спробою побудувати модель взає-

мовідносин держави і платників податків на ос-

нові принципів влади, втручання, поєднаних із 

ніби «батьківським» піклуванням. Явище патер-

налізму означає можливість держави виступати у 

податкових правовідносинах з платниками пода-

тків зі своєрідних покровительських, опікунсь-

ких, протекціоністських позицій. Патерналістсь-

ка опіка спрямовує дії людини, без необхідності 

порадитися з нею або раціонально її переконати. 

Вирішальною є думка «батька», «володаря», по-

зиція держави як суверена, а інші «члени сім’ї» 

позбавлені права голосу і здатні лише очікувати 
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на певні блага «згори», тому узгодження інте-

ресів сторін у патерналізмі не передбачено.  

Однак виникає проблема, наскільки подібна 

патерналістська установка є прийнятною з точки 

зору її впливу на платника податків, його свобо-

ду у реалізації свого правового становища, адже 

патерналізм є причиною прояву конфлікту про-

відних ціннісних орієнтацій: цінності свободи як 

можливості особистості самостійно будувати 

своє життя і цінності захисту інтересів суспільс-

тва, нехай навіть і шляхом обмеження чиєї-

небудь свободи [10, с. 281]. 

Стаття 67 Конституції України встановлює: 

«Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в 

порядку і розмірах, встановлених законом». Так, на 

рівень Основного Закону винесено положення про 

обов’язок кожного сплачувати податки, в той час 

як кореспондуючого обов’язку забезпечувати задо-

волення публічного інтересу з боку держави в Кон-

ституції України не передбачено [1].  

Податковий кодекс України, закріплюючи 

права й обов’язки суб’єктів податкових право-

відносин, спочатку дає перелік обов’язків плат-

ника податків і прав органів державної податко-

вої служби. Тобто податковий обов'язок визна-

ється на законодавчому рівні безумовним і пер-

шочерговим, а держава наділяється широким ко-

лом прав для забезпечення виконання відповід-

ного обов’язку платника податку. Потреба у оде-

ржанні доходів від податкових платежів зумов-

лена необхідністю забезпечення існування дер-

жави, тому остання свою потребу та залежність 

від платників податків відчуває і тому милости-

во, по-батьківськи надає їм певні блага, здійс-

нюючи свої обов’язки.  

Отже, патерналізм покликаний укорінити в 

свідомості мас віру в те, що суб’єкт влади піклу-

ється не лише про свою вигоду, а й про інтереси 

людей, забезпечує задоволення їхніх потреб, що 

знижує напругу у відносинах суб’єкта й об’єкта, 

переводить увагу з активного пошуку способів 

задоволення своїх інтересів на пасивне очікуван-

ня благ «згори». 

В умовах, коли «опіка» держави перестає бути 

«на благо», а перетворюється на владне, засноване 

на примусі підкорення усіх членів суспільства вла-

сній державній волі, що приховується під маскою 

батьківського забезпечення потреб суспільства, є 

крайнім проявом патерналістських взаємовідносин 

держави та платників податків.   

Так, відомий австрійський економіст і філо-

соф Фрідріх Август фон Хаєк у праці «Дорога до 

рабства» (1944) писав, що в умовах централізо-

ваного контролю за виробництвом людина пот-

рапляє в залежність від держави при виборі засо-

бів для досягнення своїх особистих цілей: адже 

саме воно у відповідності зі своїми пріоритетами 

визначає, що і скільки виробляти, кому і які блага 

надавати. Звужується не тільки свобода споживчо-

го вибору, але й свобода вибору професії, роботи, 

місця проживання. Це означає розмивання і зник-

нення захищеної законом сфери приватного життя, 

де людина була повновладним господарем прийня-

тих рішень [13, С. 129-141].  

Далі Ф.А. фон Хаєк розвинув цю теорію і 

додав, що навіть і втручання держави, що не ста-

влять ринкову економіку під питання, у перспек-

тиві ведуть до усунення волі. Процес «пожиран-

ня» державним Левіафаном суспільства й особи-

стості йде безупинно, до свого природного заве-

ршення – утворення тоталітарного устрою. Так 

держава, для якої податкова система є суто ме-

ханізмом забезпечення власних потреб та інте-

ресів, а надання благ суспільству в якій здійсню-

ється за залишковим принципом, прикриваючись 

гаслами патерналізму, свідомо прирікає себе та 

громадянське суспільство на поступове знищен-

ня. Тому Ф.А. фон Хаєк пропонував будувати 

державу навколо принципу «правління права» 

(the rule of law). Вищою інстанцією в ній прого-

лошується право як таке, а його вимоги визна-

ються обов'язковими для всіх членів суспільства 

і соціальних інститутів, включаючи й органи по-

літичної влади. Цей принцип передбачає, що в 

суспільстві повинні діяти універсальні довготрива-

лі «правила гри», що виключають будь-які форми 

дискримінації (як негативної, так і позитивної) і 

зводять до мінімуму зону довільних дій держави. 

Ф.А. фон Хаєк стверджував: «Хто не удосконалює 

своїх принципів, той потрапляє в лапи до диявола». 

Це означає, що не можна протистояти тоталітариз-

му, перебуваючи на одному і тому ж місці: для 

цього необхідно рухатися вперед до свободи, тобто 

розвиватися [13, С. 129-141].  

Отже, рівень патерналістського забарвлення 

взаємовідносин держави і платників податків 

визначається рівнем розвитку держави і суспіль-

ства. Процес удосконалення принципів власної 

життєдіяльності тісно пов'язаний із межами па-

терналізму і визначає, чи буде мати місце тота-

льна «опіка» держави над своїми «підданими», 

чи буде вироблено абсолютно нову модель від-

носин між державою і платниками податків, яка 

хоч і залишиться за соєю природою патерналістсь-

кою, проте буде слугувати своєрідним каталізато-

ром для забезпечення дотримання законності і ди-

сципліни у процесі сплати податкових платежів.  
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Проілюструємо це на такому прикладі. Від-

повідно до п. 6.1. статті 6 Податкового кодексу 

України податком є обов’язковий, безумовний 

платіж до відповідного бюджету, що справляєть-

ся з платників податку відповідно до цього Ко-

дексу [2]. За своєю природою податок є відно-

шенням з приводу передачі частини матеріально-

го блага, що належить на праві власності приват-

ному суб’єкту, на користь публічного суб’єкта, 

тобто є формою обмеження права власності. 

Водночас, досить поширена в науці думка про те, 

що податки сплачуються у власність державі і у 

останньої не виникає зустрічних обов’язків по 

наданню даній особі яких-небудь матеріальних 

благ чи здійснення на її користь дій. Крім того, 

Конституційний Суд РФ у постанові № 16-П від 

11 листопада 1997 року наголосив, що податко-

вий платіж є заснованою на законі грошовою 

формою відчуження власності з метою забезпе-

чення витрат публічної влади (виділено мною – 

К.В.), що здійснюється в тому числі на засадах 

обов’язковості, безповоротності, індивідуальної 

безвідплатності [9, C. 5339]. Така думка є наслід-

ком панування у науці податкового права юри-

дичного позитивізму, коли право було творінням 

держави, а сама держава вважалася основним 

суб’єктом правових відносин.  

Необхідність відходу від радянського розу-

міння податкового права зумовила зміну вектора 

розвитку податково-правових відносин і визнання 

людини, а не держави, найвищою соціальною цін-

ністю. Як наслідок, податок став розглядатися як 

частина власності, яку громадяни передають до від-

повідного бюджету, і яка потім повертається платни-

ку у вигляді вартості суспільних благ, тобто держава 

забезпечує задоволення публічних інтересів.  

Отже, податковий патерналізм проявляється 

у вигляді забезпечення державою суспільних 

благ, а також власних потреб за рахунок сплаче-

них громадянами податкових платежів. Такий 

тип взаємовідносин між державою і платниками 

податків можливе за умови реального усвідом-

лення податку як правового явища, що наділяє 

суб’єктів податкових правовідносин взаємними 

правами і обов’язками.  

Так, Р.О. Гаврилюк зазначає, що податок – 

явище дуалістичне, яке містить в собі у демокра-

тичному суспільстві не лише обов’язок платника 

податку, але водночас і його права як праводієз-

датного члена громадянського суспільства. 

Останній вільно робить вибір між можливістю 

сплатити легітимно встановлені податки і вна-

слідок цього одержати подальшу можливість 

сповна реалізувати себе як власник і особистість 

і можливістю уникнути сплати податків з допо-

могою тих же легітимних способів та прийомів (а 

також і нелегітимних), прирікаючи при цьому себе 

на багато серйозних обмежень та небезпек знову ж 

таки як власник та особистість. Природно, у дру-

гому випадку держава спробує примусово стягнути 

податок з його платника, реалізуючи цим уже своє 

право на існування. Тоді податок проявиться по 

відношенню до його платника уже тільки 

обов’язком [5, C. 102].  

Отже, доки платник податків належним чи-

ном сплачує податки, він має право на одержан-

ня певних благ від держави, а у випадку його не-

добросовісності, держава має право застосування 

до нього примусові заходи задля забезпечення 

власного інтересу та, що найголовніше, інтересу 

суспільства.  

З цього приводу відомий англійський мис-

литель дев'ятнадцятого століття Джон Стюарт 

Мілль зазначав, що єдина причина, через яку су-

спільство повинно обмежувати свободу особис-

тості, – це можливість нанесення шкоди іншим 

людям: «Принцип цей полягає втому, що люди, 

індивідуально або колективно, можуть справед-

ливо втручатися в дії індивіда тільки заради са-

мозбереження, що кожен член цивілізованого 

суспільства тільки в такому випадку може бути 

справедливо підданий якомусь примусу, якщо це 

потрібно для того, щоб попередити з його боку 

такі дії, які шкідливі для інших людей» [7]. Про-

те, навіть у Дж. С. Мілля, що ставить свободу 

особистості вище патерналізму, розрізняються 

два принципи: принцип автономії і принцип бла-

гополуччя. Філософ зазначає, що благополуччя 

коли мова йде вже не про благополуччя однієї 

людини, а про благополуччя кількох осіб, може 

бути важливішим, ніж автономія особистості: 

«Індивід може бути справедливо примушений 

здійснювати деякі позитивні дії заради користі 

інших людей». [7]. Тобто примусовий вплив 

держави на платника податків з метою їх сплати 

можливе та навіть необхідне, якщо йдеться про 

потребу у забезпеченні інтересів суспільства за ра-

хунок доходів держави, та якщо вторгнення в сфе-

ру діяльності платника податків дозволяє зменши-

ти можливу для нього ж самого або усього суспі-

льства шкоду і збільшити користь.  

Висновок. У цілому, як показано вище, по-

датковий патерналізм – явище амбівалентне. 

«Батьківська» опіка з боку держави може прине-

сти суспільству користь у вигляді надання пев-

них благ, задоволення публічного інтересу, але 

патерналізм може нести і шкоду, створюючи 

умови, в яких держава, реалізуючи свій податко-
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вий суверенітет, основну частину доходів від 

сплати податкових платежів витрачає на забез-

печення власних потреб, а фінансування інте-

ресів суспільства відходить на задній план і здій-

снюється за залишковим принципом. У такому 

випадку платники податку є інструментом дер-

жави у реалізації її потреб та інтересів. Тому по-

будова податкових відносин повинна базуватися 

на принципах перетворення держави не у влада-

рюючий суб’єкт, що розпоряджається інструмен-

тами примусу навіть для досягнення ніби загаль-

ного, а насправді державного, блага, а держави, 

метою якої є створення системи податково-

правового спілкування, формування правових 

зв’язків, що забезпечують здійснення інтересів 

як держави, так і суспільства в цілому, та окре-

мого індивіда зокрема. 
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Tax-legal paternalism as a system of relations between the state and taxpayers 

Summary 

The article describes the tax-legal paternalism and the ambivalence of its manifestation in the relationship 

between the state and the taxpayer. The author reveals the existence of diverse forms of paternalism in the tax and 

legal reality and its impact on the legal status of the subjects of tax-legal relations.  

Key words: tax-legal paternalism, taxpayer, state, public interest. 

 

К.Ю. Войцева 

Налогово-правовой патернализм как система взаимоотношений государства  

и налогоплательщиков 

Аннотация 

Исследуется налогово-правовой патернализм и амбивалентность его проявления во взаимоотноше-

ниях между государством и налогоплательщиком. Автор раскрывает разносторонние формы существова-

ния патернализма в налогово-правовой действительности и их влияния на правовое положение субъектов 

налогово-правовых отношений.  

Ключевые слова: налогово-правовой патернализм, налогоплательщик, государство, публичный интерес. 
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ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: СТАН, СТРУКТУРА Й ОСОБЛИВОСТІ 

 
Перехід України до ринкових економічних відносин супроводжується посиленням позицій організованої 

злочинності, по причині відсутності надійних механізмів захисту нових економічних структур від її посягань. 

Організована злочинність є і залишається одним з факторів суспільного розвитку. Її масштаби – реальна загроза 

становленню соціально-економічних реформ та входження України в світове співтовариство.  

Ключові слова: організована злочинність, ринкові відносини, соціально-економічні реформи. 

 

Постановка проблеми. Організована зло-

чинність стає сьогодні суттєвим фактором поси-

лення соціальної напруги та дестабілізації суспі-

льних відносин, перешкоджає оздоровленню 

економіки, впорядкуванню споживчого ринку, 

сприяє деформації нових форм економічних під-

приємницьких відносин. Посилюються процеси 

зрощення економічної та загальнокримінальної 

злочинності, лідерів злочинних угруповань з ко-

румпованими посадовими особами органів влади 

і управління, правоохоронних органів. На даний 

час організована злочинність розцінюється як 

реальна загроза національній безпеці у зв’язку із 

усеохопним характером її впливу на різні сфери 

суспільного життя. В останні роки, офіційно ви-

знавши існування в Україні організованої зло-

чинності, що несе загрозу національній безпеці 

держави, було чимало зроблено в напрямі розк-

риття її суті, змісту тощо [3, с. 12-13].  

Тенденція останніх років свідчить про зро-

стаючий інтерес лідерів злочинних угруповань 

активно включатися в легальні комерційні струк-

тури. Практика засвідчує, що вони  легалізують 

свою діяльність шляхом створення різноманіт-

них асоціацій, спільних підприємств, посередни-

цьких організацій і кооперативів.  

Ступінь наукової розробки. Проблема ор-

ганізованої злочинності – комплексна та багатоа-

спектна. Визначенню поняття організованої зло-

чинності приділено значну увагу фахівців різних 

галузей правничої науки, насамперед, криміна-

льного права, кримінології, криміналістики, ад-

міністративного права та оперативно-розшу-

кової діяльності. У нашій країні ці проблеми до-

сліджували Л. Багрій-Шахматов, О. Бандурка, 

В. Білоус, А. Волобуєв, В. Голіна, В. Грохольсь-

кий, Н. Гуторова, І. Даньшин, О. Долженков, 

С. Єфремов, О. Кальман та багато інших науков-

ців. Найбільшої уваги в науковій літературі при-

ділено концептуальному вивченню розмаїття 

проявів, причин виникнення та стратегій стри-

мання організованої злочинності, про що свід-

чать праці визнаних українських і зарубіжних 

дослідників у галузях кримінології, кримінально-

го права, криміналістики, соціології, психології, 

державного управління тощо – Г. Абадінські, 

Дж. Албанезе, Б. Волженкіна, Я. Гілінського, 

В. Глушкοва,  І. Гриненка, А. Гурοва,  A. Долгο-

вої,  О. Дудорοва, А. Закалюка,  Н. Карпοва, 

Д. Кулика,  І. Лопашенко, О. Литвака, В. Лунєє-

ва, І. Озерського, В. Осадчого,  Є.Скулиша, 

В. Тація, В.Тимошенка, О. Топільської, А. Тузο-

ва, В. Ущапοвського, В. Шульги, Н. Яблокοва, 

A. Якοвлева, А. Ярмиш та ін. 

Мета статті. Метою дослідження є криміно-

логічне вивчення організованої злочинності  як 

системного економіко-правового явища в Україні 

та визначення її структури й особливостей. 

Виклад основного матеріалу. Розробка 

поняття, сутності та визначення організованої 

злочинності – складна багатогранна проблема. 

Зокрема, організована злочинність інколи пози-

ціонується як «альтернатива державі», перехідна 

модель від злочинності до підприємництва, ор-

ганізація, що існує паралельно державі, яка відт-

ворює суспільну систему, у якій вона функціо-

нує. Такі тлумачення малоперспективні з погля-

ду характеристики цього явища, оскільки ґрун-

туються не на виявлених стійких закономірнос-

тях, а на окремих її ознаках [10, c. 154]. Розгля-

даючи кримінально-правове поняття «злочинна 

організація», С. Стадник зазначає, що в криміна-

льному праві визначення злочинної організації 

необхідне для конструювання інституту співуча-

сті і встановлення кримінальної відповідальності 

за створення злочинної організації або визнання 

організованих груп кваліфікуючими елементами 

складів злочинів [12]. Законодавче закріплення 

визначення злочинних груп наведене у Криміна-

льному кодексі Україні. Так, у ч. 3 ст. 28 зазна-
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чено, що організованою групою є об’єднання 

декількох осіб (трьох і більше), які попередньо 

зорганізувалися у стійке об’єднання для вчинен-

ня одного чи кількох злочинів, об’єднаних єди-

ним планом з розподілом функцій учасників гру-

пи, спрямованих на досягнення плану, відомого 

всім учасникам групи [7].  

Різні автори дають розуміння і засноване на 

цьому визначення організованої злочинності, спи-

раючись на ознаки притаманні «традиційній» зло-

чинності, що характеризують: особливості органі-

заційно-структурної побудови суб’єкта злочинного 

середовища; особливості прояву злочинної діяль-

ності; види злочинної діяльності, що складають 

головний зміст її організаційних форм; функціона-

льну сторону суб’єкта злочинної діяльності. 

Організована злочинність – це складна су-

купність, караних законом злочинів, таких як: 

надання нелегальних товарів і послуг, ретельно 

сплановані і скоординовані шахрайські операції, 

крадіжки, вимагання, що вчиняються угрупуван-

нями організованої злочинності. Термін «органі-

зована злочинність» використовується і для ви-

значення осіб, які беруть участь у діяльності 

груп, формувань організованої злочинності. Ор-

ганізована злочинність – це особливе суспільне 

небезпечне явище, «вершина злочинності». Ос-

новою виокремлення цього виду злочинності на-

уковці вважають характер і ступінь взаємодії 

злочинців при здійсненні протиправної діяльнос-

ті. Вона проходить на підставі згуртування осіб, 

розмежування між ними злочинних ролей, ієрар-

хічності системи взаємовідносин [6, с. 112]. 

На думку І. Гриненко, організовану зло-

чинність можна охарактеризувати як прояв зло-

чинності як соціального явища, що полягає у 

вчиненні злочинних діянь окремими особами або 

їх об'єднаннями, які знаходяться між собою у 

стані взаємодії з приводу вчинення зазначених 

діянь та отримання від них матеріального або 

іншого зиску. Такого роду злочинність можна 

охарактеризувати як «системну», оскільки вона 

має виражений системний характер, при цьому 

системоутворюючим чинником є отримання пе-

вного зиску, як правило, матеріального прибут-

ку. Ступінь організованості таких систем може 

бути різною та залежить від кількості їх елемен-

тів, тривалості їх функціонування, тобто устале-

ності та здатності забезпечувати власну життєді-

яльність, та ефективності, що виражається у зда-

тності отримувати доходи. У широкому розумін-

ні така система може складатися і лише із двох 

елементів (так само, як і у легальному бізнесі, 

суб’єкти господарювання можуть суттєво відріз-

нятися один від одного як за розмірами, так і за 

масштабами діяльності) – водночас з погляду 

організації протидії найбільшу загрозу станов-

лять кримінальні системи високого рівня органі-

зації і, відповідно, для забезпечення протидії їм 

потрібне застосування іншого правоохоронного 

інструментарію [2, с. 74]. 

На підставі аналізу практичних матеріалів і 

наукових джерел Ю. Латов робить висновок, що 

організовану злочинність належить розглядати, 

передусім, як особливу галузь бізнесу, специфіч-

ну сферу економічної діяльності. Цей підхід уже 

знайшов відображення в офіційних визначеннях 

організованої злочинності. Наприклад, у США 

закон 1968 р. про контроль над злочинністю ха-

рактеризує організовану злочинність як «проти-

законну діяльність членів високоорганізованої та 

дисциплінованої асоціації, яка займається поста-

чанням заборонених законом товарів або надан-

ням заборонених законом послуг [8]. 

Організована злочинність, як явище дина-

мічне, розвивається й набирає все більш вишука-

них форм і проявів, тому кримінально-правові 

засоби боротьби з нею також повинні постійно 

вдосконалюватись [1, с. 47]. Серед існуючих ви-

дів злочинності організована злочинність стано-

вить найбільшу суспільну небезпеку. Певною 

мірою в Україні нею вражені всі сфери суспіль-

ного життя. Деякі автори давали різні визначення 

організованій злочинності з переконання про її 

всебічність, але їх аналіз показує, що практично 

все це було спробою описати існуючі організо-

вані злочинні формування, що підпадають під 

ознаки організованої злочинності та її загальних 

рис: 1) злочинні, тоталітарні, тривалі злочинні 

змови; 2) прагнення отримати прибутки і могут-

ність, що ґрунтуються на людських слабостях;  

3) застосування залякування і підкупу; 4) праг-

нення убезпечити себе від вимог закону [13; 14]. 

Як система, сучасна організована злочин-

ність має такі ознаки: 1) динамічність – здатність 

до змін як реактивного, так і проактивного хара-

ктеру; 2) гетерогенність – тобто різнорідність 

елементів, якими можуть бути як окремі індиві-

дууми, так і структури різного типу, у тому числі 

й ієрархії; 3) здатність до розвитку, у тому числі 

нелінійного, тобто такого, що не обмежується 

лише кількісним збільшенням числа елементів; 

4) відкритість до зовнішнього середовища – зда-

тність його експлуатувати, пристосовуватися до 

нього та протидіяти негативному впливу з його 

боку; 5) розвиток такої системи може здійснюва-

тися як на рівні самих елементів (субстрактно), 

так і на рівні взаємовідносин між ними, тобто 
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структурно; 6) складність, що характеризується 

як її гетерогенністю, так і характером взає-

мозв’язків між окремими елементами, різнома-

ніттям можливостей їх поведінки та реакції;  7) 

органічність – кожен елемент значно більшою 

мірою залежить від системи, аніж система від 

окремого елемента; 8) здатність до самоорганіза-

ції, самовідтворення та самовдосконалення; 9) 

високий рівень життєздатності, що включає і ре-

генеративність – здатність відновлювати втраче-

ні елементи [9, с. 121]. 

Кримінологічна характеристика організо-

ваної злочинності в Україні ґрунтується на аналі-

зі даних, що містяться у державних статистичних 

звітах про результати боротьби з організованими 

злочинними групами та злочинними організаціями, 

які складено Міністерством внутрішніх справ 

України та Міністерством юстиції України. Розг-

лядаючи кількісні та якісні показники організова-

ної злочинності, слід мати на увазі, що її стан, рі-

вень, динаміку, структуру, характер, географію та 

ціну визначити вкрай складно, тому що важко ви-

рахувати високу латентність багатьох тяжких зло-

чинів, низьке їх розкриття, конспіративність діяль-

ності злочинних угруповань. 

Стан організованої злочинності в Україні 

характеризується трьома основними показника-

ми: кількістю виявлених організованих злочин-

них груп (ОЗГ) і злочинних організацій (ЗО), кі-

лькістю злочинів, що вчинили виявлені ОЗГ і ЗО, 

кількістю осіб, які вчинили злочини у їх складі. 

Динаміка зазначених вище показників, попри 

відхилення від основної тенденції в окремі роки, 

мала три чітко виражені періоди. Перший період 

(1992-1999 рр.) характеризувався постійним зро-

станням показників організованої злочинності. 

Кількість ОЗГ і ЗО, які щорічно виявляються, 

збільшилася з 440 до 1166, тобто у 2,7 разу, кіль-

кість виявлених осіб, які вчинили злочини у 

складі ОЗГ і ЗО, – з 2980 до 4673, тобто у 1,6 ра-

зу, а кількість злочинів, учинених ОЗГ і ЗО, – з 

2702 до 9307, тобто у 3,4 разу. Коефіцієнт зло-

чинності ОЗГ і ЗО на 100 тис. населення країни 

збільшився за цей період з 5,2 до 18,7 (у 3,6 ра-

зу). Найбільше зростання зазначених показників 

відбувалося в різні роки: виявлених ОЗГ і ОЗ – у 

1993-1994 рр., виявлених осіб, які вчинили зло-

чини у складі ОЗГ і ЗО, – у 1996 р., злочинів, 

учинених ОЗГ та ЗО, – у 1994, 1996 та 1998 рр. 

[4, с. 8-9]. У другому періоді (2000-2009 рр.) про-

стежується стійка тенденція до зменшення за-

значених показників. Кількість виявлених ОЗГ і 

ЗО зменшилася на кінець періоду до 379 (у 3,1 

рази менше порівняно з 1999 р.), кількість вияв-

лених осіб, які вчинили злочини у складі ОЗГ і ЗО, 

– до 1570 (у майже 3 рази менше порівняно з 1999 

р.) та кількість злочинів, учинених ОЗГ і ЗО, – до 

3514 (у 2,8 разу менше порівняно з 1999 р.). 

Частка злочинів, учинених ОЗГ і ЗО, у за-

гальній кількості злочинів є незначною. Вона 

становила в середньому за рік 1,2-1,7 % (у 2009 

р. – 1,2 %). Аналогічний показник кількості ви-

явлених осіб, які вчинили злочини у складі ОЗГ і 

ЗО, щодо всіх виявлених злочинців становив 0,7-

1,2 % (у 2009 р. – 0,7 %). Структура організова-

ної злочинності за складами злочинів в останні 

п’ять років є сталою. У 2009 році структура даної 

злочинності складається із злочинів загальнок-

римінальної спрямованості – 70,2 % і економіч-

ної спрямованості – 29,8 %. Викликає занепоко-

єння збільшення частки тяжких та особливо тяж-

ких злочинів, що становить 83,5 % від загальної 

кількості зареєстрованих злочинів. Щодо злочи-

нів у структурі організованої злочинності: зло-

чини у сфері незаконного обігу наркотичних за-

собів, психотропних речовин, їх аналогів і пре-

курсорів – 27 % (що свідчить про прибутковість 

даного виду злочинності); крадіжки – 19,4 % 

(щорічно збільшуються); привласнення, розтрата 

майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем – 7,3 % (у 2009 р. дина-

міка 41,4 % порівняно з 2008 р.); злочини у сфері 

службової діяльності – 6 %; розбій – 3,8 %; гра-

біж – 2,1 %; легалізація коштів, здобутих зло-

чинним шляхом – 1,8 %; торгівля людьми або 

інша незаконна угода щодо передачі людини – 

1,8 %; умисне вбивство та замах – 0,7 %; неза-

конний обіг зброї – 0,7 %; створення злочинної 

організації, бандитизм, вимагання – по 0,6 %; 

інші – 27,6 % [5, с. 1-10]. На основі аналізу ста-

тистичних даних щодо структури організованої 

злочинності варто констатувати, що у ній пере-

важають злочини корисливої та корисливо-

насильницької спрямованості. 

Третій період (початок 2010 р., триває по 

теперішній час) характеризується стійкою тенде-

нцією до стабілізації та поступового та впевне-

ного зростання зазначених показників. Зменшен-

ня кількості виявлених злочинів, учинених ОЗГ і 

ЗО, свідчать про утворення більш складних форм 

організованості, надмірну конспіративність, збі-

льшення корумпованих й інших зв’язків у орга-

нах державної влади та управління і неефективну 

діяльність підрозділів, що здійснюють протидію 

їм. Зростає кількість ОЗГ і ЗО з міжнародними 

зв’язками та створених на етнічній основі [11, с. 

214-221]. На основі аналізу статистичних даних 

щодо структури організованої злочинності 
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з’ясовано, що у ній переважають злочини корис-

ливої та корисливо-насильницької спрямованос-

ті. Отже, статистичні (кількісні) показники зрос-

тання злочинності в Україні свідчать про всезро-

стаючість даного процесу та про певну неспро-

можність відповідних державних органів дієво 

протистояти їй у сучасних умовах. 

На міжнародному семінарі ООН з питань 

боротьби з організованою злочинністю в Суздалі 

в 1991 році організована злочинність була визна-

чена як «відносно масова сукупність стійких і 

керованих співтовариств злочинців, що займа-

ються злочинами як промислом і створюють сис-

темою захисту від соціального контролю з вико-

ристанням таких протизаконних засобів, як на-

сильство, залякування, корупція та великомасш-

табні розкрадання». Організовану злочинність 

експерти ООН розділяють на декілька видів: 1) 

мафіозні сім’ї (існують за принципом ієрархії, 

мають свої внутрішні правила життя, норми по-

ведінки і відрізняються великою кількістю про-

типравних дій); 2) професіонали (члени таких 

організацій об’єднуються з метою виконання пе-

вного злочинного задуму; організації такого роду 

непостійні і не мають такої жорсткої структури, 

як організації першого виду; до групи професіо-

налів відносять фальшивомонетників, форму-

вання, які займаються крадіжками автомобілів, 

вимаганням і т. д.; склад професійної злочинної 

організації може постійно змінюватися і її члени 

можуть брати участь у різних однотипних зло-

чинних діях); 3) організовані групи, які контро-

люють певні території. 

Можна класифікувати організовану зло-

чинність і по сферах прояву: 1) організована зло-

чинна діяльність, що реалізується в сфері еконо-

міки; 2) організована злочинна діяльність, що 

реалізується в сфері управління; 3) організована 

злочинна діяльність, що реалізується в соціаль-

ній сфері. Саме ця класифікація покликана зігра-

ти позитивну роль у формуванні методик розк-

риття і розслідування організованої злочинної 

діяльності, структури правоохоронних органів, 

покликаних боротися з цим явищем. 

Розглядаючи організовану злочинність у її 

історичному розвитку, можна виділити існування 

у ній трьох видів організацій: 1) «традиційні», 

побудовані за сімейною, клановою, етнічною або 

племінною ознакою, належністю до певної гіль-

дії, групи осіб тощо; 2) бюрократичні, «корпора-

тивні», побудовані за моделлю «раціональної 

бюрократії» та 3) мережеві.  

У сфері організованої злочинності перші 

характеризуються побудовою за певними етніч-

ними, сімейними чи релігійними ознаками, ма-

ють чітко виражені кодекси поведінки (досить 

часто, ірраціональні), орієнтовані на здійснення 

територіального контролю і є відносно невели-

кими за числом членів і масштабами операцій. 

Структурно вони становлять прості дворівневі 

ієрархії, що очолюються главою родини, клану 

або групи іншого роду. Найпростішою моделлю 

злочинної організації є «банда», що складається 

із лідера та підлеглих, із яких може бути (але не 

обов’язково) виділена певна група, що користу-

ється особливими правами [9, с. 121]. 

Майже кожне організоване співтовариство 

злочинців можна розглядати як носій багатьох 

сукупних ознак. Організованій злочинності влас-

тиво швидке пристосування, адаптація форм її 

діяльності до національної політики, карного 

правосуддя і до захисних механізмів. 

Особлива небезпека організованої злочин-

ності полягає в тому, що часто людині, яка всту-

пає в ці ряди не доводиться переборювати пси-

хологічний бар'єр, тому що безпосередньо наси-

льством, вимаганням, крадіжками (у побутовому 

розумінні) займаються тільки певні підрозділи 

організованої злочинної групи. Більшість зайнята 

забезпеченням діяльності цих підрозділів, що 

зовні не виглядає криміналом. Це визначається 

принципами побудови організованої злочиннос-

ті, схожими з принципами побудови бізнесу, що 

дозволяє застосовувати методи ведення бізнесу в 

кримінальній діяльності. 

Висновки. Організована злочинність супе-

речить існуючим суспільним відносинам, запо-

діює або здатна заподіяти шкоду правам та інте-

ресам громадян, спільнотам, державі і суспільст-

ву в цілому, перешкоджає поступовому розвитку 

держави. Зростання злочинності відбувається на 

фоні стрімкого посилення її організованості. 

Остання зумовлює масове створення та функціо-

нування в Україні різноманітних за своєю спря-

мованістю, структурою, масштабністю впливу 

злочинних формувань, які іноді утворюють цілі-

сні системи, що здійснюють постійну злочинну 

діяльність, головною метою якої є незаконне 

одержання прибутків і надприбутків. Така діяль-

ність, як правило, поєднується із забезпеченням 

злочинцями для себе спеціального захисту (нев-

разливості) від соціального контролю і правово-

го впливу на них, шляхом використання таких 

засобів як насильство, тортури, залякування, ша-

нтаж, дискредитація, корупція, а також проник-

нення представників кримінального середовища 

в офіційні державні та громадські (економічні, вла-

дні, управлінські, правоохоронні) структури, інвес-
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тування в них значних, здобутих злочинним шля-

хом грошей на підкуп посадових осіб. Наведене ще 

раз підкреслює актуальність подальшого глибокого 

дослідження організованої злочинності. 
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Organized crime in Ukraine: status, structure and features 

Summary 

Ukraine's transition to a market economic relations is accompanied by a strengthening of the positions of organized 

crime, due to the lack of reliable mechanisms for the protection of new economic structures from its encroachments. 

Organized crime is and remains one of the factors of social development. Its scope is a real threat to the establishment of 

socio-economic reforms and the entry of Ukraine into the world community.  

Keywords: organized crime, market relations, socio-economic reforms. 
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Оганизованная преступность в Украине: состояние, структура и особенности  

Аннотация 

Переход Украины к рыночным экономическим отношениям сопровождается усилением позиций органи-

зованной преступности, по причине отсутствия надежных механизмов защиты новых экономических структур 

от ее посягательств. Организованная преступность есть и остается одним из факторов общественного развития. 

Ее масштабы – реальная угроза становлению социально-экономических реформ и вхождение Украины в миро-

вое сообщество.  
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Національна академія Служби безпеки України, Київ 

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРАВООХОРОННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ У СФЕРІ БОРОТЬБИ 

ІЗ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЮ ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 

 
Розглянені питання, які стосуються розробки системи стратегічного управління правоохоронною діяльні-

стю у сфері боротьби із транснаціональною організованою злочинністю. Вказано, що дане завдання є пріорите-

тним напрямом загального управління правоохоронною системою в силу тих політико-правових реалій, що ха-

рактеризують сучасний стан держави та суспільства. Визначені основні напрями боротьби із транснаціональ-

ною злочинністю на основі аналізу поточної ситуації в країні, запропонований алгоритм розробки системи 

стратегічного управління протидії транснаціональній злочинності. 

Ключові слова: транснаціональна злочинність, управління, стратегія, протидія, алгоритм, напрями.  

 

Постановка проблеми. В останні роки ак-

тивно поширюється і поглиблюється міжнародне 

співробітництво у сфері боротьби зі злочинніс-

тю. Пояснюється це тим, що у світі відбувається 

швидкий розвиток інтеграційних процесів, взає-

мно спростився порядок в'їзду і виїзду, і тим, що 

проблема набуває все більш глобального харак-

теру. Зростання злочинності характерне практи-

чно для всіх розвинених держав, у тому числі і 

для України, де транснаціональна організована 

злочинність фактично вийшла з-під державного 

контролю, перетворилася у самостійну  силу, 

боротьба з якою вимагає стратегічних підходів. 

Розробка теоретичних основ стратегічного 

управління у сфері боротьби із транснаціональ-

ною організованою злочинністю у наш час є ва-

жливою частиною формування сучасної теорії 

управління правоохоронною діяльністю, що 

обумовлено необхідністю формування єдиної 

державної стратегії, спрямованої на протидію 

транснаціональній організованій злочинності в 

Україні. Крім того, теоретичне осмислення сис-

теми стратегічного управління у правоохоронній 

сфері на сучасному етапі зумовлено зростаючою 

складністю управлінських завдань у погашенні 

гострих соціально-політичних конфліктів, пов'я-

заних з діяльністю транснаціональних злочинних 

організацій глобального масштабу,  необхідніс-

тю вироблення заходів щодо стабілізації соціа-

льно-економічної та суспільно-політичної ситуа-

ції в країні і в регіонах. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Протягом другої половини ХХ століття в Україні 

відбувалося поступове становлення теорії стра-

тегічного управління як нового напряму в науці і 

практиці. Сьогодні вона базується на значному 

арсеналі наукових розробок і концепцій: теорії 

наукової організації праці та соціології управлін-

ня, теорії соціальних явищ, загальної теорії сис-

тем, кібернетиці, концепції стратегічного моде-

лювання і планування, сучасній філософії мене-

джменту, теорії управлінських рішень, теорії фо-

рмування стратегії як колективного процесу, на-

уковому управлінні товариством і т. ін. [4, 5, 8, 

12]. Що стосується питань стратегічного управлін-

ня правоохоронною діяльністю, то окремі аспекти 

даної проблеми розглядалися у працях В.Т. Білоуса 

[2], В.С. Гуславського [3], В.А. Ліпкана [11], М.Д. 

Мартинова [6], І. Є. Марочкіна, Н. В. Сибільової, 

О. М. Толочка [9], М. І. Мельника, М. І. Хавронюка 

[10] та ін. Аналіз наукових позицій дає можливість 

визначати, що наукова категорія «стратегічне 

управління правоохоронною сферою» досліджу-

ється як один з видів (підсистеми) соціального 

управління, що входить складовою частиною в 

предметну сферу соціології управління, вивчає за-

кони та закономірності управління структурами, 

інститутами та процесами, що включені у сферу 

правоохоронних відносин.  

У той же час сучасна політико-правова си-

туація в країні, активізація транснаціональної 

злочинності в Україні, яка досягла у своїй діяль-

ності геополітичних масштабів, ставить завдання 

розробки дієвої системи стратегічного управлін-

ня правоохоронною діяльністю у сфері боротьби 

із транснаціональною організованою злочинніс-

тю, і саме розгляд цієї проблеми є метою статті.  

Виклад основного матеріалу. Стратегічне 

управління у правоохоронній сфері як складова 

процесу соціального управління займає своє міс-

це у механізмі використання об'єктивних законів 

розвитку суспільства, є механізмом, що забезпечує 

законні інтереси держави, а також інтереси і права  

людини і громадянина у сфері правовпорядку.  

У даній системі правоохоронна діяльність являє 

собою особливу підсистему засобів регуляції люд-

ської поведінки, відноситься до практики управ-

ління соціальними відносинами, процесами і яви-

щами у сфері боротьби зі злочинністю [11]. Суб'єк-

тами системи стратегічного управління у правоо-
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хоронній сфері є правоохоронні органи і судова 

система, яка створюється державою для забезпе-

чення соціальної безпеки [1, с. 15]. 

На нашу думку, в Україні до складу органів, 

що мають брати участь у боротьбі зі злочинністю, 

треба долучати і деякі підрозділи Збройних сил 

України, які інколи виконують функцію збройного 

протистояння окремим формуванням транснаціо-

нальної організованізованої злочинності. Діяль-

ність зі стратегічного управління правоохоронною 

системою пов'язана з постановкою цілей і завдань, 

з аналізом перспектив управління та прогнозуван-

ням результатів управлінської діяльності, безпосе-

редньо ж результатом управління має бути ство-

рення ефективної системи протидії злочинності в її 

різноманітних формах. 

Зазначимо, що у 60-80-ті рр. ХХ століття те-

орія управлінських рішень і практика їх розробки, 

прийняття й організації їх виконання розвивалися 

паралельно і досить високими темпами. У ці роки 

МВС України, обласні УВС розробляли комплекс-

ні програми боротьби зі злочинністю, комплексні 

плани профілактики правопорушень, які були 

складовою частиною планів соціально-економіч-

ного розвитку регіонів, довгострокові плани, дире-

ктиви, установчі накази та інші управлінські рі-

шення, якими визначалися перспективи розвитку 

органів внутрішніх справ і посилення боротьби з 

правопорушеннями та злочинністю. 

Теорія та практика прийняття управлінсь-

ких рішень в правоохоронних органах  розвивали-

ся в умовах стабільної в основному оперативної 

обстановки. Управлінські рішення розроблялися на 

основі ретроспективного аналізу її основних тен-

денцій і припущення, що вони збережуться у май-

бутньому, що завдання управління залишаться та-

кими ж, що результати діяльності цих органів у 

силу підвищення оптимальності управлінських 

рішень, своєчасного та якісного їх виконання бу-

дуть динамічно підвищуватися. Як самі управ-

лінські рішення тих років, так і практика управ-

ління стали значною і цінною базою для подаль-

ших досліджень системи управління  правоохо-

ронною діяльністю  даного дисертаційного дос-

лідження [7]. 

З першої половини 80-х рр. ХХ століття 

прогрес у розвитку теорії управління та управ-

лінських рішень в правоохоронних органах  був 

припинений, а коли Україна вступила в нову 

епоху, на перший план були обґрунтовано вису-

нуті загальнолюдські цінності, права і свободи 

людини, захист яких гарантується Конституцією 

України. Одночасно під впливом суперечливих 

процесів і явищ в економіці, соціальній сфері, ідео-

логії та політиці, прорахунків і помилок, допуще-

них при здійсненні в цілому позитивних перетво-

рень, у країні сформувалася нова злочинність, яка 

перетнула кордони держави, характеризується гло-

бальною небезпечністю, підвищеним динамізмом 

розвитку, непередбачуваністю змін, зростанням 

організованих форм прояву і підвищенням рівня її 

професіоналізму, – мова йде про транснаціональну 

організовану злочинність, яка стала в Україні і у 

світі фактором політичної нестабільності, військо-

вої загрози, здатна провокувати конфлікти геополі-

тичного масштабу.  

Саме тому, на нашу думку, найактуальні-

шим завданням стратегічного управління право-

охоронною системою України слід вважати 

створення дієвої стратегії протидії боротьби із 

транснаціональною організованою злочинністю, 

яка відповідає криміногенній ситуації в Україні, 

враховує політичні та військові реалії, що харак-

теризують розвиток транснаціональної організо-

ваної злочинності. Розробка цієї стратегії може 

відбуватися за таким алгоритмом (табл. 1). 
Таблиця 1. 

Алгоритм розробки системи стратегічного управління  

боротьбою із транснаціональною злочинністю (розроблено автором) 

Найменування Використовувана інформація 

Стратегічне планування 

Визначення напрямів боротьби із тра-

нснаціональною злочинністю на ос-

нові стратегічного аналізу ситуації 

Інформація про зовнішнє та внутрішнє середовище, ресурси 

правоохоронних органів 

Аналіз зовнішнього середовища Інформація про можливості і загрози, сильні і слабкі сторони 

правоохоронних органів 

Аналіз стратегічного положення пра-

воохоронних органів 

Оцінка громадської думки щодо діяльності правоохоронних ор-

ганів, динаміки їх розвитку, використовуваних техноло-

гій,ступеня впливу на злочинність у регіоні 

Вибір стратегії Рекомендації стратегічного аналізу, особистий досвід керівника, 

поради фахівців (експертів) 

Оцінка обраної стратегії Інформація про відповідність обраної стратегії життєвим реаліям 

через певний проміжок часу (використання даних стратегічного 

аналізу) 
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Виконання стратегії та контроль Інформація про заходи всередині правоохоронних органів, 

пов’язаних з виконанням стратегії; інформація про результати 

діяльності правоохоронних органів у регіоні, які стали наслідком 

виконання стратегії  

Управління за допомогою вибору 

стратегічних позицій 

Дані стратегічного аналізу, інформація про ресурси  

правоохоронних органів 

Стратегічне планування в реальному масштабі часу 

Ранжирування стратегічних завдань Визначення першочергових напрямів діяльності правоохоронних 

органів на базі виробленої стратегії, а також з урахуванням сут-

тєвих змін у навколишньому середовищі, що відбулися під час 

планування 

Управління за слабкими сигналами  Інформація про слабкі сигнали, дані оцінки впливу тих чи інших 

загроз на стан правопорядку в регіоні з урахуванням обраної 

стратегії  

Управління в умовах стратегічних 

несподіванок 

Постійний моніторинг навколишнього середовища на предмет 

загроз у процесі проведення даного управління (через відсут-

ність часу на складання моделей рішення приймається спеціаль-

но створеним штабом) 

 

Першим пунктом наведеного алгоритму є 

визначення напрямів боротьби із транснаціона-

льною злочинністю  на основі стратегічного ана-

лізу ситуації. Розглянемо даний елемент більш 

детально, оскільки саме він є ключовим у розро-

бці стратегії, визначає її дієвість. Як здається в 

сучасних політико-правових умовах система 

стратегічного управління протидії транснаціона-

льній організованій злочинній діяльності повин-

на бути сформована у чотирьох напрямах. 

Перший напрям – це політичний, пропага-

ндистський та дипломатичний супровід протидії 

транснаціональній організованій злочинності. Це 

головне завдання державної влади у справі боро-

тьби з транснаціональною організованою зло-

чинністю. У цьому напрямі потрібно: 

1. Сформувати у свідомості міжнародної спі-

льноти стійке уявлення про те, що воєнізовані 

структури транснаціональних злочинних організа-

цій, не змінюючи своєї злочинної сутності, нама-

гаються маскувати свою діяльність, ховаючись за 

завісою псевдодержавних політичних утворень 

різного типу.  Вивести транснаціональні злочинні 

організації за межі політико-дипломатичних дис-

кусій, зосередити увагу на розробці дієвих інстру-

ментів їх нейтралізації та  знищення.  

2. Досягти військового паритету із воєнізо-

ваними структурами  транснаціональних злочин-

них організацій, створити передумови для мож-

ливостей ефективної збройної протидії цим ор-

ганізаціям.  

Другий напрям – виявлення та перекриття 

каналів проникнення транснаціональної органі-

зованої злочинності у країну, її впровадження в 

структури влади, в суспільство, в економіку. У 

цьому напрямі потрібно: 

1. Загальне управління, планування та ко-

ординація діяльності правоохоронних органів і 

військового командування у боротьбі з  воєнізо-

ваними  формуваннями транснаціональної орга-

нізованої  злочинності. 

2. Боротьба з легалізацією злочинних капі-

талів та з проникненням на територію України 

фінансових ресурсів, спрямованих на підтримку 

сепаратизму і екстремізму. 

3. Розробка спеціального законодавства, 

присвяченого боротьбі з екстремізмом,  терориз-

мом, транснаціональною організованою злочин-

ністю і корупцією. 

4. Удосконалення і посилення криміналь-

ного законодавства у сфері відповідальності за 

організацію й участь у транснаціональній проти-

правній діяльності. 

Третій напрям – забезпечення законності і 

безпеки економічної діяльності. Воно передбачає 

такі заходи: 1) контроль за переміщенням това-

рів, послуг, фінансових ресурсів через держав-

ний кордон; 2) контроль за законністю діяльності 

юридичних і фізичних осіб в економічній сфері з 

боку державних органів; 3) спеціальне організа-

ційно-правове і технічне забезпечення економіч-

ної діяльності за участю правоохоронних орга-

нів, приватних детективних агентств і охоронних 

підприємств. 

Четвертий напрям – розробка територіаль-

них стратегій боротьби із транснаціональною 

організованою злочинністю з урахуванням спе-

цифіки кожного регіону України. 

Органам влади на місцях потрібно вивчати 

й аналізувати нові тенденції організованої зло-

чинності, а також формулювати завдання та 

пріоритетні напрями правоохоронної діяльності. 

Кримінальна політика на місцевому рівні зале-
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жить від державної і є засобом її конкретизації та 

реалізації з урахуванням місцевих особливостей. 

Місцеві органи влади повинні повною мірою ус-

відомити організовану злочинність як невід'єм-

ний елемент будь-якого цивілізованого суспільс-

тва і перейти від ідеології боротьби до цільової 

установки захисту населення і кожного громадя-

нина окремо від протиправних посягань з боку 

організованої злочинності. Територіальні органи 

влади повинні здійснювати матеріально-технічне 

і фінансове забезпечення правоохоронної діяль-

ності. Розвивати інформаційно-аналітичну та на-

уково-дослідну діяльність у сфері боротьби з ор-

ганізованою злочинністю. Займатися координа-

цією профілактичної роботи правоохоронних 

органів з медичними, педагогічними, психологі-

чними та іншими установами і службами, а та-

кож громадськими організаціями. Місцеві органи 

внутрішніх справ вносять вирішальний внесок у 

справу боротьби з транснаціональною організо-

ваною злочинністю шляхом запобігання та при-

пинення протиправної діяльності організованих 

злочинних груп і співтовариств. Поряд з цими 

вони повинні проводити роботу, спрямовану на 

виявлення й усунення причин і умов, що сприя-

ють скоєнню різних видів злочинів місцевими 

злочинними групами та організаціями. Основним 

завданням територіальних органів має бути ви-

явлення і притягнення до кримінальної відпові-

дальності лідерів місцевого злочинного середо-

вища, оскільки вони є основними її ідеологами, 

визначають пріоритетні напрями протиправної 

діяльності злочинних груп і співтовариств. 

Для успішної боротьби з організованою зло-

чинністю на місцевому рівні, територіальні влади 

повинні використовувати комплекс різноманітних 

заходів, оскільки вона є дітищем сукупності нега-

тивних факторів, існуючих у різних сферах. Такі 

заходи можуть бути економічними, політичними, 

соціальними, організаційно-управлінськими, куль-

турно-виховними, правовими. 

Економічні заходи – насичення ринку това-

рами масового попиту, розвиток виробництва на 

основі сучасних технологій, здійснення інвести-

ційної стратегії, справедливий розподіл власності, 

підвищення рівня життя населення, зміцнення те-

риторіальної фінансової системи, зниження інфля-

ції на місцевому рівні. Поліпшення роботи з усу-

нення обставин економічного характеру, що спри-

яють учиненню економічних злочинів. 

Політичні заходи – зміцнення демократич-

них цінностей і всіх гілок влади на територіях, 

реалізація політичної волі, протистояння соціа-

льно негативним явищам і процесам. Прийняти 

рішення органами влади про розмежування пов-

новажень центральних органів МВС і правоохо-

ронних органів  на місцях у  галузі  громадської  

безпеки й охорони правопорядку. 

Соціальні заходи – захист інтересів мало-

забезпечених верств населення, усунення різкого 

соціального розшарування суспільства, життєвий 

устрій біженців і вимушених переселенців, без-

робітних, усунення негативних наслідків безро-

біття і вимушеної міграції людей і т. ін. 

Організаційно-управлінські заходи – коор-

динація діяльності суб'єктів протидії організова-

ній злочинності. 

Культурно-виховні заходи – різноманітні 

зусилля щодо утвердження в житті суспільства 

ідей добра, справедливості, законів високої мо-

ральності, усунення моральної деградації насе-

лення, а також насильства і жорстокості. 

Але щоб передбачена система заходів з 

протидії організованій злочинності була ефекти-

вною, необхідна наявність таких умов: 

1. Консолідація зусиль суспільства і держа-

ви. Лише шляхом об'єднання суспільних і держа-

вних інститутів можливий ефективний вплив на 

причини, що породжують організовану злочин-

ність. А ці причини в економічній, духовній, по-

літичній і соціальних сферах. 

2. Консолідація самих правоохоронних ор-

ганів. У цьому консолідованому об'єднанні ко-

жен правоохоронний орган повинен чітко знати і 

виконувати свої функції. У деяких випадках до-

пускається дублювання функцій, оскільки абсо-

лютний монополізм може заподіяти шкоду у 

справі боротьби з організованою злочинністю. 

3. Працівники правоохоронних органів, 

особливо спецпідрозділів, повинні мати високий 

рівень професіоналізму і бути морально стійки-

ми. Обов'язково має бути створена система їх 

захищеності та надані певні соціальні пільги. 

З цього приводу фахівці-кримінологи не 

раз висловлювали думку, що доручати розсліду-

вання злочинів, скоєних організованими злочин-

ними групами та спільнотами, необхідно фахів-

цям високого професійного рівня, які володіють 

творчим мисленням і здатні провести якісно та 

повноцінно слідчі й оперативні заходи. 

4. Науково-пропагандистське забезпечення 

боротьби з організованою злочинністю. Необхід-

на консолідація сил учених, різних правоохорон-

них відомств і спеціалізованих інститутів для 

підготовки спеціальної літератури, присвяченій 

цій проблемі. 

5. Інформаційно-пропагандистське забез-

печення боротьби з транснаціональною організо-
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ваною злочинністю. Необхідна консолідація всіх 

засобів масової інформації для формування гро-

мадської думки в дусі неприйняття організованої 

злочинності та сприяння правоохоронним орга-

нам у справі боротьби з організованими злочин-

ними проявами. 

На нашу думку, можна використовувати і 

різні форми міжнародної взаємодії, такі як обго-

ворення і вироблення необхідних загальних ме-

тодик боротьби з транснаціональною організова-

ною злочинністю, обмін науковою і практичною 

інформацією, безпосереднє співробітництво між 

спецслужбами України і зарубіжних країн.  

У цьому напрямі можна передбачити навіть 

створення у разі необхідності спільних операти-

вно-слідчих бригад для розкриття злочинів, ско-

єних транснаціональними організованими зло-

чинними угрупуваннями. Не виключаються й 

інші форми міжнародного співробітництва у 

протидії транснаціональній організованій зло-

чинності. 

Висновки. Підсумовуючи дану статтю слід 

ще раз наголосити на тому, що стратегічне 

управління у правоохоронній сфері являє собою 

підсистему соціального управління, покликану 

забезпечити соціальну безпеку особистості, сус-

пільства, держави в різних сферах життєдіяльно-

сті. Нині в Україні немає більш важливого за-

вдання для правоохоронної системи ніж створи-

ти дієву систему управління протидією трансна-

ціональній злочинності. Головна мета стратегіч-

ного управління у сфері боротьби із транснаціо-

нальною злочинністю полягає в тому, щоб ство-

рити систему, яка реально здатна протидіяти 

транснаціональним злочинним організаціям, що  

дозволяє своєчасно, адекватно і цілеспрямовано 

реагувати на зміну характеру транснаціональної 

злочинності, появу нових видів злочинів, на ней-

тралізацію  лідерів і авторитетів злочинного се-

редовища; використання всього потенціалу сис-

теми для нейтралізації та ефективної боротьби із 

злочинністю у транснаціональному масштабі, 

для забезпечення реального захисту громадяни-

на, суспільства і держави від найбільш небезпеч-

них злочинних проявів. Наведені у статті пропо-

зиції можуть сприяти досягненню цієї мети, на-

дати орієнтири, які дадуть змогу сконцентрувати 

зусилля правоохоронної системи у найбільш зна-

чущих сферах протидії транснаціональній орга-

нізованій злочинності.  
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M.L. Pogrebytsky 

Strategic management of law enforcement in combating transnational organized crime 

 

Summary 

This article discusses issues related to the development of a strategic management system law 

enforcement in combating transnational organized crime. Indicates that this task is a priority in the overall 

management of the law enforcement system because of the political and legal realities that characterize the 

current condition of the state and society. In article the basic directions of the fight against transnational 

crime on the basis of the analysis of the current situation in the country, the proposed algorithm development 

of a strategic management system by combating transnational crime. 

Keywords: transnational crime, management, strategy, fighting, algorithm, directions. 

 

М.Л. Погребицкий 

Стратегическое управление правоохранительной деятельностью  

в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью 

 

Аннотация 

Рассмотрены вопросы, касающиеся разработки системы стратегического управления правоох-

ранительной деятельностью в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью. 

Указано, что данное задание является приоритетным направлением общего управления правоохрани-

тельной системой в силу тех политико-правовых реалий, которые характеризуют современное состо-

яние государства и общества. Определены основные направления борьбы с транснациональной прес-

тупностью на основе анализа текущей ситуации в стране, предложен алгоритм разработки системы 

стратегического управления борьбы с транснациональной преступностью. 

Ключевые слова: транснациональная преступность, управление, стратегия, противодействие, 

алгоритм, направления. 



  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2015. Випуск 765. Правознавство. 129 

УДК 343.91-053.6:343.6 

© 2015 р. О.А. Нікітіна 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

 

СТАН НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 

 
На основі статистичних даних охарактеризований стан насильницької злочинності неповнолітніх в Укра-

їні. Проаналізовані основні показники злочинності неповнолітніх: рівень, коефіцієнт, структура та географія. 

Ключові слова: неповнолітні, насильницька злочинність, кримінологічна характеристика, рівень, коефіці-

єнт, структура, географія. 

 

Постановка проблеми. Злочинність непо-

внолітніх повсякчас була одним із центральних 

питань у кримінологічній науці. І це, на нашу 

думку, цілком природно, оскільки нормальний, 

соціально орієнтований розвиток неповнолітніх 

осіб є запорукою функціонування цивілізованого 

громадянського суспільства, його антикриміно-

генної культури. Злочинність неповнолітніх є  

складовою частиною злочинності взагалі, проте 

має свої специфічні особливості, що дозволяє 

розглядати її як самостійний об’єкт кримінологі-

чного дослідження. Дана злочинність у порів-

нянні з дорослою відрізняється високим ступе-

нем активності, динамічністю. Люди, які стали 

на шлях учинення злочинів у юному віці, важко 

піддаються виправленню та становлять резерв 

для дорослої злочинності. Між злочинністю не-

повнолітніх і злочинністю дорослих існує тісний 

зв’язок.  Злочинність дорослих сягає коренями в 

той період, коли особистість людини тільки фо-

рмується, виробляється її життєва орієнтація, 

коли актуальними є проблеми виховання, стано-

влення особистості з погляду спрямованості по-

ведінки. Насильницька злочинність неповноліт-

ніх викликає особливе занепокоєння, оскільки 

набуває негативної тенденції до поширення. Така 

девіація має свої особливості, які проявляються у 

структурі, динаміці, рівні злочинності. 

Ступінь наукової розробки. Досліджен-

ням стану насильницької злочинності неповнолі-

тніх частково займалися в рамках підручників з 

кримінології такі вчені: І.М. Даньшин, В.В. Голі-

на, М.Ю. Валуйська, О.М. Литвак, А.І. Долгова. 

Однак достатньої уваги стану насильницької 

злочинності неповнолітніх вчені не приділяли. У 

зв’язку з наведеним, вважаємо, що існує необ-

хідність у проведенні такого дослідження.                    

Автор ставить за мету дослідити стан на-

сильницької злочинності неповнолітніх. Завдан-

ня статті полягають у аналізі статистичних да-

них задля висвітлення стану насильницької зло-

чинності неповнолітніх в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Насильни-

цька злочинність проти життя і здоров’я – це су-

купність умисних посягань, спрямованих на 

втручання у фізичну і психічну цілісність особи з 

метою заподіяння їй смерті або тілесного ушко-

дження. Коло насильницьких злочинів проти 

життя і здоров’я особи надзвичайно широке. Во-

ни передбачені Розділом ІІ Особливої частини 

Кримінального кодексу України. До них нале-

жать: 1) злочини проти життя людини (умисне 

вбивство; умисне вбивство, вчинене в стані си-

льного душевного хвилювання; умисне вбивство 

матір’ю своєї новонародженої дитини; умисне 

вбивство при перевищенні меж необхідної обо-

рони або у разі перевищення заходів, необхідних 

для затримання злочинця; вбивство через необе-

режність; доведення до самогубства (статті 115–

120 КК України); 2) злочини проти здоров’я лю-

дини (умисне тяжке тілесне ушкодження; умисне 

середньої тяжкості тілесне ушкодження; умисне 

тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у стані силь-

ного душевного хвилювання; умисне заподіяння 

тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення 

меж необхідної оборони або у разі перевищення 

заходів, необхідних для затримання злочинця; 

умисне легке тілесне ушкодження; побої і морду-

вання; катування; необережне тяжке або середньої 

тяжкості тілесне ушкодження; погроза вбивством 

(статті 121–129); 3) інші злочини проти життя та 

здоров’я особи (статті 130–145) [1, c.88]. 

У ході дослідження проведене вибіркове ви-

вчення: 1) 253 кримінальні справи про насильни-

цькі злочини, що були вчинені неповнолітніми, за 

період 2010-2013 років [6]; 2) статистичних даних 

Державної служби статистики України за період 

2006-2010 років про насильницькі злочини що бу-

ли вчинені неповнолітніми [2, c.72]. 

Для аналізу злочинності неповнолітніх в 

Україні ми використали статистичні дані про 

злочинність неповнолітніх, які містяться в стати-

стичному збірнику, підготовленому Державною 

службою статистики України. У ньому, крім за-

гальної кількості неповнолітніх, які вчинили 

злочини та засуджувались в різні роки по Україні 

наводяться і види злочинів, які вчиняли непов-

нолітні за певний період (Таблиця 1) [2, c.72]. 
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                                                                                                         Таблиця 1. 
Роки 2006 2007 2008 2009 2010 

Всього виявлено неповнолітніх, які 

вчинили насильницькі злочини 

494 489 430 317 232 

Динаміка у % до попереднього року - - 1,0 -12,1 -26,2 -26,8 

Динаміка у % до 2006 року - - 1,0 - 12,9 -35,8 - 53,0 

Умисні вбивства (та замахи)  181 137 146 95 67 

Динаміка у % до попереднього року - - 24,3 + 6,6 - 34,9 - 29,5 

Динаміка у % до 2006 року - - 24,3 - 19,3 - 47,5 - 62,9 

Питома вага (%) 36,6 % 28,0 % 33,9 % 29,9 % 28,9 % 

Умисні тяжкі тілесні ушкодження 242 273 205 172 120 

Динаміка у % до попереднього року - + 12,8 - 24,9 - 16,1 - 30,2 

Динаміка у % до 2006 року - +12,8 - 15,3 - 28,9 - 50,4 

Питома вага (%) 48,9 % 55,8 % 47,7 % 54,3 % 51,7 % 

Зґвалтування (та замахи) 71 79 79 50 45 

Динаміка у % до попереднього року - + 11,3 - - 36, 7 - 10 

Динаміка у % до 2006 року - + 11,3 + 11,3 - 29,6 - 36,6 

Питома вага (%) 14,5 % 16,2 % 18,4 % 15,8 % 19,4 % 

Джерело: Злочинність в Україні: Стат. Збірник / Державна служба статистики України. – Київ, 2011. – 117 

с. – С. 72. 

Аналізуючи дані, наведені у таблиці, мож-

на сказати, що спостерігається зменшення кіль-

кості умисних вбивств (та замахів), вчинених 

неповнолітніми протягом 2006-2010 років (-62,9 

% до 2006 року). Необхідно відмітити, що протя-

гом 2006-2010 років частка умисних вбивств (та 

замахів), вчинених неповнолітніми у загальній 

кількості злочинів вказаної категорії зменшилась 

з 36,6 % до 28,9 %. 

Протягом 2006-2010 років також спостері-

гається зменшення кількості умисних тяжких 

тілесних ушкоджень майже удвічі (- 50,4% до 

2006 року). Проте частка умисних тяжких тілес-

них ушкоджень, вчинених неповнолітніми,  у 

загальній кількості злочинів вказаної категорії 

збільшилась від 48,9 % до 51,7 %. 

Кількість зґвалтувань і замахів, вчинених не-

повнолітніми протягом 2006-2010 років зменши-

лась (-36,6 % до 2006 року), хоча у 2007-2008 роках 

показники становили + 11,3 % до 2006 року. Також 

частка зґвалтувань і замахів, учинених неповноліт-

німи, у загальній кількості злочинів вказаної кате-

горії збільшилась від 14,5 % до 19,4 %. 

Також на основі даних про злочинність не-

повнолітніх, які містяться у статистичному збір-

нику, підготовленому Державною службою ста-

тистики України, ми встановили структуру наси-

льницьких злочинів, що вчинялися неповноліт-

німи протягом 2006-2010 років [2, c.72]. 

Аналізуючи структуру насильницької зло-

чинності неповнолітніх протягом 2006-2010 ро-

ків, виявляємо, що найчастіше вчинялися непов-

нолітніми нанесення умисних тяжких тілесних 

ушкоджень. Їх частка була найбільшою протягом 

усього досліджуваного періоду, але її величина 

постійно змінювалася. У 2006 році вона станови-

ла 48,9 %, у наступні роки постійно збільшува-

лась (2009 рік – 54,3 %) і лише у 2010 році змен-

шилась до 51,7 %. Водночас, з огляду отримані 

дані, ми робимо висновок, що переважно змен-

шувалася частка умисних убивств (з 36,6 % у 

2006 році до 28,9 % у 2010 році). Також необхід-

но відзначити, що у структурі насильницької 

злочинності неповнолітніх найменш чисельною є 

частка зґвалтувань (і замахів), учинених непов-

нолітніми у загальній кількості злочинів вказаної 

категорії. Питома вага даного злочину з кожним 

роком поступово збільшувалась (з 14,5 % у 2006 

році до 19,4 % у 2010 році). 

Отже, аналізуючи зміни у структурі наси-

льницьких злочинів, учинених неповнолітніми 

протягом 2006-2010 років, можемо спостерігати 

дві тенденції. Позитивна тенденція – зменшення 

кількості умисних вбивств та негативна тенденція 

– збільшення кількості умисних тяжких тілесних 

ушкоджень. Загалом, спостерігається позитивна 

картина, оскільки злочини, які передбачені в стру-

ктурі насильницької злочинності неповнолітніх 

стають менш суспільно небезпечними.   

Згідно з даними Державної служби статис-

тики України, коефіцієнт насильницької злочин-

ності неповнолітніх (на 100 тис. усього населен-

ня України) протягом 2005-2012 років зменшив-

ся з 55,51 до 31,2 [5].   

Продовжуючи аналіз насильницьких зло-

чинів, які вчиняються неповнолітніми, необхідно 

розглянути такий її якісний показник як геогра-

фія, тобто поширення злочинності по території 

України [3, c.20]. (Таблиця 2) [6]. 
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                                                                                                         Таблиця 2. 
Області, міста 2010 2011 2012 2013 

АР Крим - - 2 4 

Динаміка у % до попереднього року - - - + 100 

Питома вага (%) - - 2,1 % 6,5 % 

Вінницька 4 6 4 4 

Динаміка у % до попереднього року - + 50 - 33,3 - 

Питома вага (%) 8,7 % 12,2 % 4,2 % 6,5 % 

Волинська - 2 10 4 

Динаміка у % до попереднього року - - + 400 - 60 

Питома вага (%) - 4,1 % 10,4 % 6,5 % 

Дніпропетровська - 2 8 2 

Динаміка у % до попереднього року - - + 300 - 75 

Питома вага (%) - 4,1 % 8,3 % 3,2 % 

Донецька 2 4 2 2 

Динаміка у % до попереднього року - + 100 - 50 - 

Питома вага (%) 4,3 % 8,2 % 2,1 % 3,2 % 

Житомирська 6 6 6 2 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 66,7 

Питома вага (%) 13,0 % 12,2 % 6,3 % 3,2 % 

Закарпатська 2 2 8 2 

Динаміка у % до попереднього року - - + 300 - 75 

Питома вага (%) 4,3 % 4,1 % 8,3 % 3,2 % 

Запорізька - - - 6 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) - - - 9,7 % 

Івано-Франківська 2 - - 2 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % - - 3,2 % 

Київська 2 - - 2 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % - - 3,2 % 

м. Київ 2 - - 2 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % - - 3,2 % 

Кіровоградська 2 - 6 4 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 33,3 

Питома вага (%) 4,3 %  6,25 % 6,4 % 

Луганська 2 1 2 2 

Динаміка у % до попереднього року - - 50 + 100 - 

Питома вага (%) 4,3 % 2,0 % 2,1 % 3,2 % 

Львівська 2  6 4 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 33,3 

Питома вага (%) 4,3 % - 6,25 % 6,4 % 

Миколаївська 2 - 2 2 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % - 2,1 % 3,2 % 

Одеська - - - - 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) - - - - 

Полтавська 4 4 6 8 

Динаміка у % до попереднього року - - + 50 + 33,3 

Питома вага (%) 8,6 % 8,2 % 6,25 % 12,9 % 

Рівненська - 10 4 - 

Динаміка у % до попереднього року - - - 60 - 

Питома вага (%) - 20,4 % 4,2 % - 

Сумська 2 2 2 2 
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Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % 4,1 % 2,1 % 3,2 % 

Тернопільська - 2 4 2 

Динаміка у % до попереднього року - - + 100 - 50 

Питома вага (%) - 4,1 % 4,2 % 3,2 % 

Харківська 2 2 2 - 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 4,3 % 4,1 % 2,1 % - 

Херсонська 4 - 8 - 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 8,6 % - 8,3 % - 

Хмельницька 2 4 6 6 

Динаміка у % до попереднього року - + 100 + 50 - 

Питома вага (%) 4,3 % 8,2 % 6,25 % 9,7 % 

Черкаська - - - - 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) - - - - 

Чернігівська 4 - 4 - 

Динаміка у % до попереднього року - - - - 

Питома вага (%) 8,6 % - 4,2 % - 

Чернівецька - 2 4 - 

Динаміка у % до попереднього року - - + 100 - 

Питома вага (%) - 4,1 % 4,2 % - 

Всього по Україні 46 49 96 62 

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua 

 

З аналізу даних, наведених у таблиці, можна 

зробити висновок, що зменшилася кількість наси-

льницьких злочинів, учинених неповнолітніми за 

2010-2013 роки у таких областях України: Вінни-

цька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, 

Закарпатська, Київська, Луганська, Миколаївська, 

Сумська, Тернопільська, Харківська та Чернігівсь-

ка. А у таких областях, як: Волинська, Кіровоград-

ська, Львівська, Полтавська, Хмельницька, Черні-

вецька, АР Крим спостерігається зворотний про-

цес, тобто збільшення кількості вчинення насиль-

ницьких злочинів неповнолітніми. 

Зазначимо, що Україна поділяється на 

п’ять регіонів [4, c.9]. А саме: Західний регіон 

України (Волинська, Львівська, Івано-

Франківська, Закарпатська, Тернопільська, Чер-

нівецька, Хмельницька та Рівненська області); 

Східний (Луганська, Донецька та Харківська об-

ласті); Північний (Сумська, Житомирська, Черні-

гівська, Київська області); Південний (Одеська, 

Миколаївська, Запорізька, Херсонська, області, 

Автономна республіка Крим і місто Севасто-

поль); Центральний (Вінницька, Дніпропетров-

ська, Кіровоградська, Полтавська та Черкаська 

області) (Таблиця 3) [6]. 

                                                                                                         Таблиця 3. 
Регіони України 2010 2011 2012 2013 

Південний 6 7 12 12 

Динаміка у % до попереднього року  - + 16,6 + 71,4 - 

Динаміка у % до 2010 року  - + 16,6 + 100 + 100 

Питома вага (%) 13,0 % 14,3 % 12,5 % 19,4 % 

Північний 16 4 8 8 

Динаміка у % до попереднього року  - - 75 + 100 - 

Динаміка у % до 2010 року - - 75 - 50 - 50 

Питома вага (%) 34,8 % 8,2 % 8,3 % 12,9 % 

Західний 8 22 42 20 

Динаміка у % до попереднього року  - + 175 + 90,9 - 52,4 

Динаміка у % до 2010 року - + 175 + 425 + 150 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Питома вага (%) 17,4 % 44,9 % 43,8 % 32,3 % 

Східний 6 4 6 4 

Динаміка у % до попереднього року  - - 33,3 + 50 - 33,3 

Динаміка у % до 2010 року - - 33,3 - -33,3 

Питома вага (%) 13,0 % 8,2 % 6, 25 % 6,5 % 

Центральний 10 12 28 18 

Динаміка у % до попереднього року  - + 20 + 133,3 - 35,7 

Динаміка у % до 2010 року - + 20 + 180 + 80 

Питома вага (%) 21,7 % 24,5 % 29,2 % 29,0 % 

Джерело: Єдиний державний реєстр судових рішень – Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua 

 

Аналізуючи наведену таблицю, приходимо 

до висновку, що кількість злочинів, учинених 

неповнолітніми Південної частини України про-

тягом 2010-2013 років зросла удвічі (+ 100 до 

2010 року). Питома вага насильницьких злочи-

нів, учинених неповнолітніми у даній частині 

України, серед загальної кількості злочинів зрос-

ла з 13,0 % до 19,4 %. 

Північна частина України характеризується 

протилежною картиною, оскільки протягом 

2010-2013 років кількість злочинів, учинених 

неповнолітніми, зменшилась (- 50 до 2010 року). 

Ті ж самі позитивні зміни можна простежити і у 

зменшенні питомої ваги злочинів, учинених не-

повнолітніми у даному регіоні (від 34,8 % до 12,9 

%), порівняно зі всією кількістю злочинів, що 

вчинені в Україні. 

Західна частина України, згідно з проаналі-

зованими кримінальними справами, характери-

зується найбільшою кількістю насильницьких 

злочинів, що вчинені неповнолітніми (+ 150 до 

2010 року на кінець дослідження та + 425 у 2012 

році). Така ж негативна ситуація і зі зростом пи-

томої ваги насильницьких злочинів, що вчинені 

неповнолітніми даного регіону, у загальній кіль-

кості злочинів, що можна підтвердити наступни-

ми цифрами: від 17,4 % до 32,3 %. 

Кількість насильницьких злочинів, вчине-

них неповнолітніми Східної частини України 

протягом 2010-2013 років зменшилась (- 33,3 до 

2010 року). Питома вага насильницьких злочи-

нів, вчинених неповнолітніми у даній частині 

України серед загальної кількості злочинів також 

зменшилась удвічі від 13,0 % до 6,5 %. 

Центральна частина України, згідно з про-

аналізованими кримінальними справами, харак-

теризується значним зростання кількості насиль-

ницьких злочинів, що вчинені неповнолітніми (+ 

80 до 2010 року на кінець дослідження та + 180 у 

2012 році). Питома вага насильницьких злочинів, 

вчинених неповнолітніми у даному регіоні України 

у загальній кількості злочинів є сталою, хоча і має 

певну динаміку до збільшення з 21,7 % до 29,0 %. 

 

Наголосимо, що протягом досліджуваного 

періоду, більшість насильницьких злочинів, учи-

нених неповнолітніми, припадає на Західну час-

тину України [6]. 

Для більш детальної характеристики наси-

льницьких злочинів, що були вчинені неповнолі-

тніми, ми проаналізували і географію учинення 

даних злочинів у населених пунктах (містах, се-

лах міського типу (смт), селах) [6].  

Отже, неповнолітні впродовж 2010-2013 

років в основному вчиняли насильницькі злочи-

ни у містах (найбільше – 54 злочини у 2012 році). 

І це в першу чергу пояснюється високою щільні-

стю населення міст, отже, більшою ймовірністю 

різноманітних конфліктних ситуацій та можливі-

стю реалізації злочинної мотивації підлітків. На 

другому місці – село міського типу, що має од-

накові показники у 2011-2012 роках, – 30 злочи-

нів. Третє місце посідає село, що має найбільший 

показник, – 12 злочинів у 2012 році. 

Аналізуючи кримінальні справи, пов’язані 

з насильницькою злочинністю неповнолітніх, ми 

звернули свою увагу на місце вчинення злочинів 

вказаної категорії [6]. 

З наведених даних можна зробити висно-

вок, що більшість злочинів вчиняється неповно-

літнім на вулиці: тут підлітки проводять найбі-

льше часу, їх спілкування та дозвілля пов’язані з 

вуличним способом життя. У наш час далеко не 

всі неповнолітні ходять до спортклубу, відвіду-

ють театри, концерти, оскільки на це бракує ко-

штів, так як вони ще матеріально залежні від ба-

тьків. Друге місце посідає вчинення злочинів у 

будинку (потерпілого або злочинця). В більшості 

випадків це пояснюється сумісним вживанням 

спиртних напоїв, після чого з’являється певна 

подія, яка породжує конфлікт у стосунках вна-

слідок чого вчиняється злочин. Під іншим міс-

цем учинення злочину належить розуміти школи, 

ліцеї, спортзали, спортивні майданчики, клуби, 

бари, береги ставків, автомобілі, шляхи автоспо-

лучення, гуртожитки. 

http://www.reyestr.court.gov.ua/
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Висновки. Відповідно до проведеного ана-

лізу в структурі насильницьких злочинів, вчине-

них неповнолітніми, найбільша питома  вага на-

лежить умисним тяжким тілесним ушкодженням 

(51,7%). У структурі насильницької злочинності 

неповнолітніх злочини стають менш суспільно 

небезпечними. Зокрема, зменшується частка 

умисних вбивств. При цьому спостерігається по-

ступове збільшення частки зґвалтувань за аналі-

зований період. Загалом, спостерігається позити-

вна тенденція – зменшення кількості насильниць-

ких злочинів, вчинених неповнолітніми. На нашу 

думку, можна зробити висновок про зменшення 

кримінально активного насильницького населення 

неповнолітнього. Географія насильницької зло-

чинності неповнолітніх свідчить про те, що у Захі-

дних областях України спостерігається збільшення 

кількості злочинів даної категорії, що вчиняються 

неповнолітніми. Що ж до населених пунктів, то 

зазначимо, що більшість насильницьких злочинів 

неповнолітні вчиняють у містах. А що стосується 

місця вчинення злочинів, то в основному неповно-

літні вчиняють злочини на вулиці. 
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Аннотация 

Автор на основе статистических данных попытался охарактеризовать состояние насильствен-

ной преступности несовершеннолетних в Украине. Проанализированы основные показатели престу-
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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 роз-

друковування 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) по-

ряд 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 програ-

мний 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 примір-

нику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив – хвилястим підкреслюванням; напівжи-

рний курсив – суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділен-

ня 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 пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних 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 крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

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 громадянст-

ва» 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 стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-

рниках. Наприклад:  

 Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. 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 ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 



До наших авторів 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня 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 відповід-

ної 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 англій-

ською 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 ред-

колегії 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 озна-

йомитися 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 зо-

бов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винят-

ки 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. 

 

 

Науковий редактор – доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного фа-
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