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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ 

 

Проблема громадянського суспільства має більш, ніж двотися-

чолітню історію. Ще давньогрецькі філософи Платон і Арістотель зве-

ртали свою увагу на неї. Так, Платон – перший мислитель, який обґру-

нтував відмінність між поняттями «суспільний» і «приватний», а Аріс-

тотель, ввівши в обіг ідею поліса як розумного суспільства, вважав 

тотожними поняття «держава» та «суспільство» і вказував на такі 

обов’язкові характеристики полісу, як виборність, підзвітність поліс-

ної влади, обмежені строки її повноважень (як правило, один рік), не-

втручання влади в приватні справи, рівність громадян, свобода слова і 

т.д. (Ю. С. Шемшученко). 

Давньоримський мислитель і державний діяч Ціцерон запропо-

нував поняття societas civilis, яке розуміється як «громадянська спіль-

нота». Але це поняття розуміється і як держава та було синонімом по-

няття «римський народ» чи «народ Риму» (populus Romanа). 

Про громадянське суспільство писали Н. Макіавелі, Т. Гобс, 

Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтеск’є. Чітко розділив державу і гро-

мадське суспільство Г. В. Ф. Гегель, хоча він і вказував, що інтереси 

останнього не можуть бути забезпечені без участі держави. 

У наш час громадське суспільство все більше пов’язується з лі-

беральною доктриною, ринковою економікою, захистом прав людини. 

Однак, в західній соціальній філософії і політології не припиняються 

дискусії щодо суб’єктів громадянського суспільства. Іноді з їх числа 

виключають то сім’ю, то громаду, то політичні партії. 

Нам видається, що крім вказаних, суб’єктами громадянського 

суспільства є особа, церква, громадянські, релігійні, політичні та інші 

організації, клуби, товариства, професійні та інші спілки, рухи. 

Вважаємо помилковою (чи дискусійною) позицію щодо того, що 

одні і ті ж суб’єкти можуть бути одночасно і громадянськими, і держа-

вними інституціями. Наприклад, це стосується громад як органів само-

врядування. Хоча їх повноваження і права виписані в Конституції 

України, від цього вони не стають суб’єктами держави. Можливо, такі 
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міркування пов’язані з тим, що в радянський час КПРС як політична 

партія та профспілки включалися в державно-політичну систему. Пра-

вда, тоді у нас не було громадянського суспільства. 

Суть, специфіка, прояви і взаємозв’язки громадянського суспі-

льства із державою суттєво змінюються в інформаційну епоху. Понят-

тя «інформаційна епоха» було введено в науковий обіг Д. Беллом, 

О. Тоффлером, Дж. Нейсбітом, І. Масудою. Ця епоха є третьою в істо-

рії людства, яка настає після аграрної та індустріальної в другій поло-

вині ХХ ст. М. Кастельс у роботі «Інформаційна епоха» розділив по-

няття «інформаційна епоха» та «інформаційне суспільство», вказуючи, 

що інформація – як передані знання – мала критичну важливість у всіх 

суспільствах. Для інформаційної епохи характерним є те, що інформація 

стає атрибутом специфічної форми соціальної організації, в якій завдяки 

новим технологічним умовам, що  виникають у даний історичний період, 

генерування, обробка і передача інформації стає базовим джерелом про-

дуктивності виробництва, влади і культури. Визначним при цьому є вплив 

знання на саме знання як головне джерело розвитку і прогресу. 

У зв’язку з вищезазначеним виникає слушне питання: як трактува-

ти громадянське суспільство в інформаційну епоху, які його особливості? 

І як виглядає при цьому зв’язок держави і суспільства? На нашу думку, 

характер історичної епохи (інформаційної) визначає зміст і особливості 

суспільства. Тобто громадянське суспільство треба розглядати у контексті 

інформаційного. Навіть в Україні, де ще й громадянське суспільство (фе-

номен індустріальної епохи) повністю не сформоване. 

Вітчизняні вчені, аналізуючи ці питання, встановили, що у нас 

має місце випереджаючий розвиток держави з відставанням форму-

вання громадянського суспільства. Держава мало залежить від грома-

дянського суспільства, та мало зацікавлена в формуванні інститутів та 

суб’єктів такого суспільства, яке би здійснювали контроль за держа-

вою в цілому, гілками й органами її влади. Бракує середнього класу як  

серцевини громадянського суспільства. 

Держава сьогодні в силу об’єктивних і суб’єктивних причин не 

може належним чином виконувати свої функції. Про це свідчать події, 

пов’язані з анексією Криму та війною на Сході України, коли держава 

повинна була б виконати функцію оборони країни на відповідному рівні. 

Неналежним чином виконується і функція захисту громадянства 

від зазіхань торгівельних і фінансових структур. Не контролюються 

ціни, процентні ставки, якість товарів і послуг. 

Можливо, в країнах з розвинутою економікою ці поняття «контро-

лює» сам ринок через попит і пропозицію. Хоча і там є державний конт-

роль. Але в нас ринок ще не склався остаточно, частина економіки в тіні, 
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кланово-олігархічні структури міняють одна одну, прорвавшись до влади 

прагнуть встановити свою монополію в економіці та фінансах. 
Звичайно, при розвинутому громадянському суспільстві, його 

інститути і суб’єкти могли б не тільки контролювати державу та її ор-
гани, але й бізнес, фінанси, торгівлю. Але громадянське суспільство 
ще не сформовано, а держава, виходячи з ліберальних засад українсь-
кої Конституції, захисту прав людини і суб’єктів господарювання, 
майже не втручається у виробничу сферу, сферу послуг і фінансову 
діяльність. Спроби вибіркового контролю уряду та намагання «ручно-
го управління» в минулому десятилітті теж позитивних результатів не 
дали. Неможна жити за ринковими, капіталістичними правилами, а 
державне управління здійснювати соціалістичними методами. 

Громадянське суспільство і держава в Україні перебувають у 
перехідному періоді, для якого характерними є ще не відокремленість  
суспільних і особистих відносин, панування кланів, діяльність опози-
ційних  партій, які прагнуть влади і виступають як «революційні», від-
сутність у політичних процесах інтеграції загальних інтересів, єдиної 
політичної комунікативної системи, наявність різких вікових відмін-
ностей у політичній орієнтації, високий рівень політичної мімікрії, 
малозначність прозорих та відкритих громадських організацій і рухів, 
домінування емоцій, монополія на інформацію, приватність ЗМІ, брак 
харизматичних лідерів (І.Воронов). 

Засобами подолання цих проблем та наявних суперечностей між 
ще не сформованим громадянським суспільством і державою є: фор-
мування місцевого самоврядування як самовладності громад, а не як 
частини державної влади (зокрема, виконавчої); забезпечення справж-
нього, а не декларативного поділу влади та незалежності її гілок (дис-
кусійне питання як з точки теорії, так і практики); децентралізація 
державного управління; незалежність приватного життя від державно-
го втручання, в першу чергу від правоохоронних органів (задекларова-
не у міжнародних документах, але ніде в світі не реалізоване фактич-
но); культивування у суспільній свідомості раціонального та емоційно-
го відчуття відповідальності за себе, сім’ю, громаду, суспільство в ці-
лому та вольових здібностей для втілення цієї відповідальності в прак-
тичні дії; виховання відчуття того, що в інформаційному с суспільстві 
неможливо щось приховати, законспірувати – з одного боку, та забло-
кувати чи дозувати інформацію та соціальні зв’язки – з іншого. 

Ідеальними можуть бути взаємини між державою і громадянсь-
ким суспільством при визнанні примату громадянського суспільства, 
природного права суспільства на формування і контроль за функціону-
ванням держави та її органів, на адекватну звітність представників 
державної влади та на періодичне кадрове оновлення останніх. Споді-
ваємось, що в Україні інститут громадянського суспільства не зали-
шиться задекларованим поняттям, а зреалізується відповідно до потреб 
держави та її громадян у контексті загального суспільного розвитку. 
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СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД  

У МЕТОДОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ 

 
Основною метою дослідження юридичної науки на сьогодні є 

людина. Це зумовлюється, перш за все, змінами у конструюванні пре-
дмета наукового юридичного пізнання, які вимагають застосування 
нових методологічних підходів, чільне місце серед яких, вітчизняні 
науковці відносять антропологічний підхід, заснований на антрополо-
гічних висновках про природу та сутність людини або людських спі-
льнот, які визначають особливості відбору досліджуваних фактів, 
шляхів їх систематизації, інтерпретації та оцінки [6, с.65]. Як справед-
ливо зазначив П.М. Рабінович, «людиномірність» юридичної науки 
повинна бути покладена в основу правового виховання підростаючого 
покоління, формування у нього поваги до права як феномена та цінно-
сті [14, с. 57]. Саме такий підхід змушує по-іншому зрозуміти пробле-
матику юридичних знань, а отже, виникає нагальна потреба у нових 
методологічних підходах до пізнання правової реальності. 

Плюралізм правових підходів, що є в правовій науці, в значній 
мірі зумовлений різними соціально-культурними умовами формування 
і функціонування різних правових систем. Характерні особливості 
правового життя суспільства проявляються на рівні суспільного пра-
вопізнання [13, с. 14]. Підтвердженням цьому є те, що юридична наука 
на початку ХХІ століття переживає якісно новий етап свого розвитку. 
Це відбувається шляхом інтенсивного осмислення  накопиченого тео-
ретичного багажу, формулювання нових ідей та радикального «пово-
роту» науки в сторону різних сфер людської діяльності. Даний процес 
тісно пов’язаний з докорінною зміною ролі права, яке разом з інстру-
ментальним та нормативним значенням як основного регулятора сус-
пільних відносин, набуває ознак головного ціннісного орієнтиру, одні-
єї з фундаментальних суспільних засад, яка виконує людинотворну 
функцію та створює умови для реалізації людиною її можливостей. 
Саме завдяки такому підходу, розкриваються нові грані соціальної 
цінності сучасного права, яке розглядається як невід’ємна складова 
життя людини, що наділена невід’ємними природними властивостями 
та якостями, які в своїй сукупності впливають та визначають зміст 
права, роблять його більш гуманним та людяним [12, с. 21]. 

Право, перед усім, об’єктивно покликане сприяти задоволенню 
людських потреб. Вирішення цього завдання, як стверджує П.М. Рабі-
нович, здійснюється шляхом забезпечення безперешкодної реалізації в 
конкретних історичних умовах – прав людини – виразу особистісної 
цінності права [14, с. 61-63]. Проте зрозуміти зміст категорії «право» 
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неможливо без з’ясування сутності його носія. «Від нашого розуміння 
людини, - пише К. Вальверде, - залежить і наше розуміння сім’ї, суспі-
льства, економіки, політики, права, всіх гуманітарних наук. Звідси ве-
лике значення тієї науки про людину, яку ми називаємо сьогодні ан-
тропологією" [3, с. 12]. Як зазначає С. Максимов, будь-яке праворозу-
міння опирається на відповідні концепції природи чи сутності біосоці-
ального індивіда [10, с. 191] - „особливого виду тварини" (М.Шелер), 
тварини «символічної» (Е. Кассірер), котра є «недостатньою» (А. Ге-
лен), „ексцентричною" (Г. Плеснер), «юридичною» (Ж. Карбоньє), 
«правовою» (В. Нерсесянц) істотою. 

Актуалізація «праволюдинної» проблематики в той чи інший пері-
од історії людства, на думку О. Аузана, зумовлюється такими факторами 
як: 1) широтою громадської участі в прийнятті рішень, а точніше формою 
державного режиму; 2) історією відповідної соціальної спільності (у світлі 
історії права або набувають значимості для соціуму, або внаслідок певних 
причин знецінюються); номінальною ціною права (економічна оцінка 
кожному праву може бути дана, виходячи з конкретно-історичних умов); 
наявністю соціальних груп, котрі володіють необхідними ресурсами (у 
т.ч. фінансовими) та бажають переглянути чинну на певному етапі систе-
му правил поведінки (цінність таких правил в історії тим вища, чим мен-
ший вплив на них мають вказані групи) [2, с.43-64]. 

Соціально-антропологічний підхід в сучасній юридичній літера-
турі розуміється як заснована на висновках соціокультурної антропо-
логії світоглядна ідея про природу та сутність людських спільнот, яка 
визначає особливості встановлення, відбору і систематизації науков-
цем досліджуваних фактів, а також їх інтерпретації й оцінки. Його ви-
користання у сучасних правових дослідженнях суттєво актуалізується, 
перш за все тому, що незважаючи на суттєве збільшення чисельності 
людей у ХХІ ст. [4, с.34], завдяки новітнім засобам комунікації людст-
во стає все більш тісно пов’язаним, інтегрованим та „глобалізованим”. 
При цьому, слід враховувати, що „процеси глобалізації відображають 
зростання й поглиблення всезагальної залежності, котра об’єктивно 
визначається новими викликами, які вимагають спільної діяльності 
людей” [6, с.65].  

Як стверджує Ю. Габермас, демократичний шлях розвитку пра-
волюдинної концепції передбачає універсальну рівність у поводженні 
з контекстами людського життя, від яких, власне, й залежить збере-
ження людської ідентичності. А це можливо тільки за тієї умови, що 
культурні і соціальні відмінності між людьми та їхніми групами бу-
дуть сприйматися і враховуватися з дедалі більшою чутливістю до 
контекстів [3, с.294], іншими словами, з урахуванням образів так зва-
них „базових особистостей” – особистостей, які втілюють у собі фун-
даментальні складові певних соціуму та культури [4, с.34]. Власне з 
огляду на такий – соціокультурний – підхід до прав людини і права в нау-
ковій літературі стверджується, що історія й антропологія доводять немо-
жливість існування природного права, визнаного всіма людьми завдяки 
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їхньому розуму [12, с.15]. Тобто джерела такого права, як випливає з на-
веденого, варто шукати поза винятково розумовою діяльністю. 

Як зазначає С.Хайтун, інтереси людства набули „нелюдського” 
характеру у тому змісті, що еволюція людства спрямована „на інтен-
сифікацію метаболізмів і ріст зв’язаності „всього всім”, а не на досяг-
нення людьми індивідуального щастя”. І, „слугуючи загальним інте-
ресам людства, „нелюдським” у своїй прогресивній основі, люди олю-
днюють ці „нелюдські” інтереси, перекладаючи їх на мову людських 
(індивідуальних) цінностей шляхом надання їм форми морально-етичних 
норм” [15, с.227, 228]. Саме в такий спосіб відбувається формалізація мо-
жливостей, спрямованих на задоволення певних потреб й інтересів людей. 
Тому доходимо висновку, що соціально-антропологічний дослідницький 
підхід може бути використаний у юриспруденції, зокрема для досліджен-
ня природи та сутності прав людини. 

Культура, в основі якої лежить філософія, релігія і мистецтво, 
включає систему цінностей, програму діяльного розвитку й моральні 
ідеали, що є ядром культури та визначниками її еволюції [5, с.189, 
191]. І одним з таких ідеалів у сучасному світі, який водночас стано-
вить для нього цінність, виступають права людини – частина права, 
передумови якого закладені в природі людини та виражають одну з її 
біосоціальних програм – „потяг до права”, „заклик права”, – перші 
ознаки яких стали вимальовуватися ще у співтоваристві „суспільних 
тварин” [1, с.400, 401]. Як зазначає Ґ.Тойбнер, „дискурс відносно прав 
людини став глобальним і прагне до свого власного права, що похо-
дить не тільки з джерела іншого, ніж держава, але також проти самої 
держави” [11, с.23]. Власне у сфері прав людини процес правової гло-
балізації найбільш принципово важливий, конструктивний, оскільки, 
стверджує С.Алексєєв, саме від них вирішальним чином залежить реа-
лізація й інших процесів глобалізації в їх позитивному значенні [1, 
с.257]. Такого ж висновку доходить і Т.О. Подковенко, констатуючи 
необхідність дослідження саме „людського виміру глобалізації”, кот-
рий за допомогою прав як головних ціннісних характеристик людської 
життєдіяльності повинен показати весь спектр впливу глобалізації на 
людину, її інтереси, на народи і їхній спосіб життя [12, с.11]. 

Крім того, в науці була зроблена рішуча спроба виділити соціа-
льну антропологію, на основі сформованого підходу, в особливу тео-
ретичну дисципліну з власним специфічним предметом і методологіч-
ним інструментарієм відбулося у конкуренції дифузіонізму й функ-
ціоналізму з еволюціонізмом, а також у боротьбі з останнім, яку на 
початку XX століття провела американська історична школа Ф. Боаса, 
філософсько-історичну основу якої розробив А. Кребер [8, с. 587]. 

Не можна залишити поза увагою сформоване вітчизняним нау-
ковцем Д.А. Гудимою положення про те, що застосування соціально-
антропологічного дослідницького підходу не тільки збагачує наші 
знання про природу та сутність прав людини, але й сприяє встанов-
ленню та зміцненню методологічних контактів юридичної науки з ін-
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шими соціальними науками [6, с. 68]. 
Висновок. Отже, можна з впевненістю констатувати, що соціа-

льно-антропологічний підхід у сучасній юридичній науці є методоло-
гічною основою для проведення наукових досліджень і розробки віт-
чизняної правової доктрини, оскільки завдяки йому формуються уяв-
лення про  людину як вихідне начало правової активності. 
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОГО ПІЗНАННЯ: 

АБО ЩО СТАНОВИТЬ БУТТЄВИЙ УСТРІЙ ПРАВОСУДДЯ? 

 

Гносеологічні інтенсивності неодмінно приводять до появи но-

вого методологічного інструментарію, який, зі свого боку, сприяє не-

однозначному обґрунтуванню проблем права. Сучасна наукова пара-

дигма, критикуючи підпорядкованість певним схемам, причинно-

наслідковим системам, орієнтує на опрацювання проблем права трансце-

ндентальною методологією, яка, на відміну від раціонально-догматичного 

підґрунтя, утворює іншу площину вимірювання – нелінійну, непозитивну, 

об’ємну, ієрархічну та складну, а також дозволяє охарактеризувати право-

ву реальність як явище динамічне, непросте й різноманітне.  

Як адекватні засоби правопізнання, крім прийомів традиційного 

мислення (формування понять, суджень, умовиводів, прийомів аргу-

ментації), тут застосовуються нові когнітивні засоби: процедури інтуї-

тивного сприйняття, екзистенціального переживання, антропосоціоку-

льтурного праворозуміння. У таких випадках саме мислення стає не 

метою «розумної калькуляції», а швидше здійсненням живої єдності 

буття та свідомості, прагненням людини до гармонізації хаосу й пі-

знання незвіданого. З використанням трансцендентальної методології 

право не задовольняється суто службовою функцією, його першопри-

чину шукають не у сфері догматики, а в природі людини, її мисленні, 

моральних принципах, ідеї справедливості. Методологічна характери-

стика таких положень подана ще в працях І. Канта, який писав: «Розу-

мна природа тим відмінна від будь-якої, що сама собі задає мету… 

Ідея гідності розумної істоти полягає в тому, щоб підкорятися тільки 

тому законові, який вона сама собі встановлює» [1, с. 95]. Кантівська 

концепція, визначивши, що у праві основну роль відіграє не об’єктив-

на сторона, а суб’єктивна, де саме суб’єкт є головною умовою вияв-

лення й реалізації права, здійснила революцію в обґрунтуванні 

об’єктивно-апріорних джерел правопізнання. Самі процеси правовияв-

лення й правореалізації здійснюються через свідомість суб’єкта, зміст 

якої визначає зміст суспільних правовідносин. Кантівські судження 

дали можливість зробити надзвичайно важливий (і для сучасності) 

висновок, що правопізнання має розпочинатися з антропологічного 

моменту. Якщо право є людським творінням, то усвідомлення його 

сутності неможливе без розуміння природи людини в усіх її проявах, 
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без проникнення в її здібності, прагнення, переживання. З усвідомлен-

ням, що людина – не механізм і не чинник, а істота, яка має розум і 

вільну волю; що лише через неї відбуваються всі навколишні трансфо-

рмації; що створювані та раціонально уніфіковані людиною правові 

норми – це звернення передусім до самого суб’єкта цих норм, з новою 

силою окреслюється проблема антропологічних пластів правопізнання. 

До того ж останні за своєю аксіоматичністю – це не лише позитивна цін-

ність, яка завжди набуває характеру універсальної неодмінності й допома-

гає уникнути небезпеки правил редукування, зведення знання до загаль-

нооб’єктивованого й предметно-речового, це перш за все внутрішньо-

індивідуальний прояв конкретної особи, її духовне спілкування. 

Право – це не виключно об’єктивне явище, а й специфічна екс-

плікація суб’єктивного світу людини. Правопізнавальний процес, як і 

саме право, значною мірою детермінується людиною, специфікою 

сприйняття нею правових ідей та особливостями конкретних механіз-

мів їх реалізації.  І якщо право не враховуватиме цього моменту, воно 

неодмінно почне втрачати власну специфіку.  Іншими словами, основа 

права – це не об’єкт, тобто юридичні норми, створені законодавцем, чи 

зовнішній авторитет держави, а передусім суб’єкт-людина. Право не 

може ігнорувати визначальний характер антропологічної компоненти і 

абсолютизувати об’єктивні складові. У ньому мають поєднуватись 

індивідуальність, неповторність й унікальність із загальністю, інтер-

суб’єктивністю, всеохопністю; «вписування» індивідуальної неповто-

рності в загальне універсальне соціальне буття. 

Позитивістську традицію протиставлення пізнаючого суб’єкта 

пізнаючому об’єктові й досі можна зустріти у вченні про буття права, 

про яке деякі правознавці звично мислять як про неналежну й непідпо-

рядковану суб’єктові субстанцію, стверджуючи, що право пізнається 

тією мірою, в якій воно здатне висвічуватися за допомогою раціональ-

них понять, моделюючих окремі фрагменти об’єктивної реальності. 

Однак при такому розставленні акцентів у питанні про буттєвість пра-

ва ігнорується інша площина проблеми – чим частіше мають місце 

роздуми про право, тим частіше доводиться повертатися до самих се-

бе, оскільки прийняття будь-якого рішення стає можливим тільки за 

наявності викликавших його до життя правових почуттів, методологі-

чних установок, ціннісних орієнтирів. Право – це не тільки зовнішнє 

явище, але також явище, породжене духовним світом людини. При 

пізнанні права важливі як офіційно установлені норми, так і очікуван-

ня, настрої, притязання, правові оцінки самого суб’єкта. Тільки від 

нього залежить, які сторони, фрагменти, якості об’єктивної дійсності 

залучаються в пізнавальне відношення, і саме від його пізнавальної 
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активності залежить виокремлення з об’єктивної реальності тієї її час-

тини, що набуває в пізнавальному відношенні якість об’єкта. 

Пізнання права – це відображення правової дійсності свідоміс-

тю суб’єкта, але, незважаючи на об’єктивність передумов такого відо-

браження, суб’єкт – активне начало в процесі пізнання, а тому його 

результати не завжди набувають об’єктивний характер. Подібне відбу-

вається й в процесі судової діяльності, в якій реалізується не чисте 

право держави, а те, як до нього ставиться й як розуміє його суддя, 

тобто певною мірою вже зумовлене особистісними та професійними 

якостями судді-фахівця. Вихідну установку у свідомості судді станов-

лять «цілі-завдання» пізнання. У такому процесі мета з права перехо-

дить у мету суб’єкта, перетворюючи особистість судді у своєрідного 

«творця» своїх правових дій. Як правило, у ході суддівського пізнання 

відбувається відбір суддею пізнавального потоку фактів з позиції 

практичного інтересу. Інформація не вливається в нього з об’єктивної 

реальності, а навпаки, суддя, досліджуючи реальність активно відсіває 

з потоку інформації ті дані, які йому неусвідомлювано видаються не-

обхідними для прийняття справедливого рішення. Подібно до того, як 

у сфері мистецтва твір відображує особистість художника, так й у сфе-

рі права суддівську пізнавальну першоджерельність слід шукати не 

стільки у сфері об’єктивної формалізації, скільки в самому судді, його 

мисленні, моральних принципах, бажанні досягти справедливості. Та-

ким чином, пізнавальна інтенсивність судді – необхідна форма вирі-

шення юридичного конфлікту, джерело її регулятивної енергії.  

Саме суддя-суб’єкт завжди обирає ту пізнавальну методологію, 

в рамках якої реалізує право. Водночас вибір моделі пізнавальної ме-

тодології, в межах якої реалізується право, зумовлює таке питання: або 

суддівське пізнання пов’язане з логікою сприйняття суддею природ-

них, особисто даних йому в повсякденному житті соціальних процесів, 

яка підпадає під звичайний процес сприйняття оточуючої дійсності й 

представляє за своїм характером традиційну теорію пізнання – гносео-

логію, або суддівське пізнання – це специфічний процес соціально-

когнітивної логіки в публічній сфері життя, що підпорядкований цін-

нісній динаміці реалізації правової норми. Якщо в першому випадку 

(рух спрямований від дійсності до думки) вихідною точкою виступає 

правова дійсність, а завдання судді полягає в тому, щоб дати їй адеква-

тний опис, то у другій ситуації (рух здійснюється від думки до дійсно-

сті), суддя має справу не з дескриптивною (описовою) стороною дос-

лідження правової дійсності, а з прескриптивним (приписуючим) цін-

нісним (аксіологічним) і діяльнісним підходом до неї.  

Процес пізнання – це постійний розумовий рух до сутності 

об’єкта пізнання, пов’язаний із включенням у такий процес актів оці-
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нок. Оцінка складається з акту порівняння (власне оцінки) та рекомен-

дацій щодо відбору (вибору) того, що визнається цінністю. Той, хто 

оцінює, формує судження про корисність чи шкідливість, правильність 

чи неправильність, необхідність чи непотрібність, раціональність чи 

нераціональність того, що оцінюється. Оцінка організовує практичну 

діяльність. Дуалістичне поєднання когнітивного й ціннісно-оціночного 

можна побачити в ситуаціях, коли доводиться оцінювати явища, події, 

не маючи для цього необхідної інформації (інколи таку інформацію не 

можна отримати). У таких випадках суб’єкт виробляє оцінку, покла-

даючись не тільки на інформацію, а й на вжиті заходи, принципи й 

свій досвід ставлення до подібних ситуацій. Взаємодії когнітивного й 

ціннісного тісно пов’язані між собою: оцінка базується на знанні, а 

пізнання – на оцінці; за актом оцінки йдуть акти пізнання, уточнюючі 

уже прийняту оцінку, викликаючи переоцінку. Дія даного правила до-

пустима в контексті суддівського пізнання. Зокрема, якщо теоретичне 

пізнання «відволікається» від усього суб’єктивного, то в суддівському 

пізнанні – навпаки, украй важливою виявляється процедура розуміння, 

що відрізняється «перенесенням себе» на «місце Іншого». Оціночне 

сприйняття того, що відбувається в судовому засіданні здійснюється 

через властиве суб’єкту пізнання чуттєве засвоєння даного.  

Основа правового мислення – не стільки процес раціонального 

пізнання, дедуктивного мислення зі строго послідовним дискурсивним 

розмірковуванням, скільки ціннісно-ідеальні основи буття як вихідні 

передумови осмислення людиною суспільства та собі подібних. Цін-

ність забезпечує цілісність інтуїтивного акту й постає основним дете-

рмінантом динаміки будь-якого пізнавального процесу. Оголошення 

якоїсь цінності істинною, веде до того, що її загальність має визнава-

тися безсумнівною, в кожній новій ситуації, тоді як нескінченно бага-

томанітний світ людини робить подібне неможливим. Ієрархія ціннос-

тей може бути зафіксована в кожній конкретній ситуації переживан-

ням цієї ситуації. Вона ніяк не може бути редукована або виведена. 

Яка цінність «більш висока» –  слід усвідомлювати кожен раз заново. 

Для цього існує «очевидність преференції» (віддання переваги), замі-

нити яку не можна жодною логічною дедукцією. Тому кожна норма, 

створена для вимірювання того чи іншого діяння, що означає масштаб 

еквівалентності воздання за таке діяння, вимагає конкретної співвідне-

сеності в межах загальної оцінки. Ціннісна позиція суб’єкта, задає век-

тор і спрямованість мисленню. 

Лише за допомогою ціннісного усвідомлення відбувається 

осмислення, засвоєння індивідом соціально-правової дійсності. Щоб 

зрозуміти, що являє собою право, яке його реальне місце в суспільстві, 

необхідно його «зробити своїм», ціннісно-значущим для себе, засвоїти, 
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збагнути, осмислити, проінтерпретувати. При цьому в такому процесі 

на перший план виходить ціннісна позиція правосвідомості та ієрархія 

цінностей, якій суб’єкт у своєму розумінні, нехай неусвідомлено, на-

дає «загальний» характер. Правове мислення не може бути ні чим ін-

шим, як мисленням «учасним», «співпричетним» осмислюваному. І у 

такому процесі суддя має «осмислити» норму, зробити чуже своїм. 

Совісний суддя як людина, яка так само включена у правопорядок, як і 

будь-яка інша, не може не «приміряти на себе» ухвалюване ним рі-

шення. Виносячи рішення, суддя до певної міри «адаптується» в конк-

ретній ситуації, в якій знаходиться й має діяти інший. Із цією спільніс-

тю людського духу він пов’язаний завжди своїм прагненням досягти 

якісної цінності – справедливості. Перебуваючи у процесі розміркову-

вання над вирішенням справи, суддя має зосереджуватися на тому, що 

поза встановленням останньої безглуздий будь-який судовий процес. 

Оскільки без справедливості, поза устремліннями, спрямованими на її 

встановлення, немає й істини. А вимога досягнення істини по справі та 

рішення на її підставі – головний принцип у його діяльності.  

Суддівська пізнавальна діяльність має процедурно-нормативну 

локалізацію у вигляді судової справи, поєднує в собі соціально зумов-

лені й суб’єктивно-особистісні, раціонально-логічні й образно-

емоційні, проективні й рефлексивні начала, її реалізація пов’язана з 

переплетенням чуттєвого (безпосереднього сприйняття, внутрішньої 

непослідовності, інтуїтивного переживання) і раціонально-логічного 

(послідовного, рефлексивного, логічно строгого) способів мислення. 

Однак якщо вибір істинних пізнавальних напрямків дескриптив-

ного (описового, нормативного) або перспективного (ціннісного, оці-

ночного) важливий для будь-якого пізнання, то для пізнання у сфері 

судочинства, результати якого зумовлюють особливі соціальні наслід-

ки, він (вибір) набуває особливого значення, що висуває особливі ви-

моги до його суб’єктів (їх пізнавальних здібностей). Лише тоді, коли 

суддя як суб’єкт правозастосування буде вникати у правову ситуацію, 

коли уникатиме «механічної підтасовки» окремої норми під окремий 

казус, не враховуючи його особливості, право забезпечить реальне 

вирішення спору про право. У таких випадках мова йде про особливі 

пізнавальні засоби, що використовуються при пізнанні емпіричного 

світу, оскільки сполучають у собі пізнавальні й оцінні моменти. 

Ефективність правозастосування й судової влади більшою мі-

рою залежить від особисто-пізнавальних якостей кадрового складу, 

ніж від досконалості законодавства. Навіть найбільш якісний закон 

виявиться неефективним, якщо практика застосування його судами не 

буде відповідати висуненим вимогам. Діяльність судді відповідальна й 

багатогранна, вона зумовлює необхідність високого рівня особистісної 
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зрілості й ставить певні вимоги до розвитку в нього як спеціаліста 

професійно-значимих якостей. Тому у процесі правозастосування осо-

бливого значення набуває особа судді як носія пізнавально-правового 

потенціалу. Кваліфікований суддя повинен володіти високим рівнем 

знань нормативно-правових актів, мати творчий потенціал, чуття від-

повідальності за результати свої діяльності, проявляти терпіння, ввіч-

ливість і повагу як до учасників судового процесу, так і до інших осіб, 

з якими він спілкується при виконанні службових обов’язків. Профе-

сійно-особистісні достоїнства судді мають виражатися у вірності при-

сязі, безпристрасності, тактичності, підтриманні кваліфікації на висо-

кому рівні, добросовісності виконання своїх професійних обов’язків, 

ужитті всіх необхідних заходів для своєчасного й справедливого ухва-

лення рішення по конкретній справі. У подібному комплексі не-

від’ємних якостей судді нормативні й професійно-особистісно-

пізнавальні основи невіддільні.  

Користуючись такою системою координат, неважко помітити, 

що діяльність з вирішення судових справ не зводиться до суто 

об’єктивної, вона здійснюється, здебільшого, у мисленнєвому осмис-

ленні самого судді. Процесуальній регламентації тут підвладний лише 

технічний бік цієї роботи, і жодні намагання держави піддати норма-

тивному врегулюванню формування думки, уявлень, мислення, які 

безпосередньо у своїй сукупності впливають на підсумовувальний ви-

сновок, що потім об’єкти-вується в судове рішення, – ніколи не досяг-

нуть своєї цілі, подібно до того, як не може бути успішною будь-яка схо-

жа спроба «зовнішнього» підкорити «внутрішнє». Приступаючи до право-

застосовної діяльності, суб’єкт створює розумову модель своїх дій, про-

гнозує процес їх протікання й завершення. У мотивах правозастосовника 

відображається діалектика взаємодії установлених у нормі вимог і наяв-

них фактичних даних, які супроводжують процес вирішення справи, вза-

ємодії між тим, що диктується переконаннями суб’єкта правозастосуван-

ня, і тим, що диктують йому життєво значущі обставини.  

Судове пізнання, що в підсумку спрямоване на конкретне рі-

шення, полягає в тому, «що спочатку судді отримують уявлення про 

зовнішні сторони досліджуваної події. У подальшому, на підставі оде-

ржаних уявлень, вони встановлюють певні зв’язки між цими сторона-

ми і, нарешті, проникають углиб досліджуваної події, визначаючи її 

правові ознаки, розкриваючи тим самим ніби сутність другого роду. 

Це досягається шляхом переходу від безпосереднього сприйняття й 

уявлення до опосередкованого пізнання. При цьому зрозуміло, що в 

легких та однозначних справах рішення буде лише одне – безальтерна-

тивне. Інша ситуація складатиметься в непростих судових справах, 

коли суддя «відходитиме від повсякденного життя». При цьому, іноді 
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сам цього не усвідомлюючи, він, як правило, «занурюватиметься» у 

глибинні ірраціональні пласти власних роздумів. При такому пізнанні 

з усієї нескінченної множини сторін і зв’язків того чи іншого соціаль-

ного явища суддя виділить насамперед те, що для нього суттєве. 

Останнє цілком не піддається раціональному контролю й буде визна-

чатися «неявним знанням», яке й задасть контекст інтерпретації тих чи 

інших соціальних дій. 

Можливо, на перший погляд, такий підхід здається некорект-

ним, позаяк процес правозастосування зумовлюється фактичною осно-

вою, що «підводиться» під норму права. Із формально-логічного пог-

ляду сприйняття правозастосування в такій якості не може викликати 

сумніву, оскільки така діяльність дійсно є державно-владною щодо 

винесення рішення на основі правових норм, «застосовуваних» до фа-

ктичних обставин, а саме судове рішення (разом із законами, ідеями) 

становить сукупність правового сущого. Проте в такому контексті мо-

жна зіштовхнутися з певною «апорією»: на підставі чого ми можемо 

говорити про «правовий характер» такого сущого. Адже зрозуміло, що 

судове рішення, як і закон, і певна ідея, завжди може виявитися не правом, 

а проявом практичного чи теоретичного свавілля. А тому перспективним 

видається визначення сенсу й засад сущого, які дозволяють ідентифікува-

ти його як таке. В їх основі не може бути абстрактне право, яке деклару-

ється, але фактично не виконується. Їх підґрунтям має бути антропосоціо-

культурне право, що стане своєрідною відповіддю на одне з найзагальні-

ших правових питань: що саме я (а не будь-хто) мають чинити в тій чи 

іншій ситуації, за наявності відповідних обставин?   

Можна припустити, що саме ця «чинність» (яку не варто плута-

ти із задекларованою чинністю нормативних актів) якраз і є тим, що 

складає буття права, яке відрізняє його з-поміж іншого сущого. Це не 

просто «гола» загальна нормативність, забезпечена державним приму-

сом. Оскільки право «чинне» лише для тих, хто потрапив у визначені 

обставини, воно вказує саме на їхню унікальну долю, на те, що «відпо-

відно до чину» належить їм. Модуси й онтологічну структуру цієї чин-

ності, яка є «чистою процесуальністю» права і не може бути ототож-

нена зі «звичним» правозастосуванням, можна експлікувати тільки на 

основі фундаментальної онтології, яка, за вдалим висловом О. Стовби, 

досить незвичайна й яку не можна еклектично поєднувати з якоюсь 

іншою [5, с. 7]. Саме вона являє собою сукупність певних підвалин 

мислення, його «координат», які дозволяють не просто осмислити пев-

ний феномен з якогось «нового боку», а дають можливість відкрити 

щось, що досі не було помічене взагалі. Основні засади такого (підходу) 

мислення містять критику логічної обґрунтованості й інженерної місії 

«простого» правозастосування, акцентуючи увагу на більш складній ідеї 
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інтегрованого знання про такий процес як складний, багатоаспектний, 

комплексний, творчий, пізнання якого пов’язане з виявленням не тільки 

правових, але й пов’язаних із ним неправових закономірностей.  

У такому процесі, крім суто юридичних, нормативних механіз-

мів, детермінованих специфікою самої суддівської діяльності, діють 

також механізми ненормативні, зумовлені гносеологічними особливо-

стями судді. Суддя – не абстрактний прилад, пристосований для засто-

сування законів, він, із гносеологічного та психологічного поглядів, 

звичайна людина. Так, досліджуючи проблему суб’єктивно-творчого 

змісту суддівської діяльності, І. Покровський свого часу зазначав: за-

кон не діє механічно, чекаючи на своє втілення в житті, він потребує 

живого посередника, який застосує його до конкретних випадків. Та-

ким посередником є суд. Але суд – це не простий лічильний чи логіч-

ний механізм, він також має свій розум і свої переконання про справе-

дливе та належне [2, с. 89]. Яким же за таких умов має бути принципо-

ве ставлення судді до закону – чи повинен він завжди, за всяких умов 

бути тільки тлумачем і застосувачем закону, чи перед лицем конкрет-

ного життя йому має бути надана більш самостійна і більш творча 

роль? У контексті вищесказаного слід згадати точку зору Дж. Френка, 

який вважав самообманом відмову аналізувати реальні когнітивні про-

цеси прийняття рішень і відтворювати архетип судді як машини муд-

рості, закликаючи до більш тверезого погляду на це питання. Насправ-

ді, писав учений, судді – такі самі люди, як і всі інші. І їх рішення зна-

чною мірою залежать від особистості судді, який розглядає справу [6, 

с. 253]. Типової позиції дотримувався й П. Рікер. Розглядаючи суддю 

як фізичну особу, наділену правом і здатністю встановлювати справе-

дливість, вчений писав: «Судді – такі самі людські істоти, як і ми, зви-

чайні громадяни; люди, а не боги або ангели. Але вони підносяться над 

нами завдяки конкретним правилам їх призначення, з метою вимовля-

ти слово справедливості, вироблення якого є функцією правової сис-

теми в її сукупності» [3, с. 264]. Не тільки правові ціннісні уподобання, 

переконання, ідеали, а й узагалі «щоденне знання» судді складають 

базовий момент його правового мислення, аргументації, зв’язку між 

судженнями. У процесі своєї життєдіяльності суддя, як людина, зішто-

вхується з різними проявами правової дійсності, унаслідок такого дос-

віду в нього формується певне ставлення до «всього правового» й 

складається своєрідне «передзнання» та «передвідчуття» про сферу 

права. Не можна забувати також про те, що, як і решта учасників пра-

возастосовної практики, суддя постійно стикається з протиріччям між 

офіційним законодавством і природним правом, а в певних життєвих 

ситуаціях виступає звичайним громадянином, тому в його правовій 

свідомості завжди наявні власні думки й переконання з приводу того, які 
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відносини людей є справедливими, правильними, а які ні, які їх права й 

обов’язки не за законом, а за совістю. Усі ці неусвідомлювані детермінан-

ти, що утворюють невловимий фон осмислення соціально-правових явищ, 

не можуть бути відрефлектовані, вивчені, проаналізовані й являють собою 

сукупність первинних, «фундуючих» інтенцій, з яких постають різномані-

тні передумови й «горизонти» суддівського пізнання.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ 

 

Одним із невід’ємних атрибутів сучасного життя як міжнародної 

спільноти, так і кожного політично організованого суспільства висту-

пають права і свободи людини. Останнім часом поняття прав і свобод 

людини настільки вкоренилося у політико-правове і навіть побутове 

спілкування, стало настільки звичним для використання у програмних 

документах різноманітних суб’єктів політичної діяльності, що його 

смислове навантаження іноді видається самоочевидним. 

У сьогоднішньому українському контексті потреба співвідно-

шення прав і свобод людини зумовлюється двома головними чинни-

ками: по-перше, великим соціальним завданням подолання спадщини 

сумнівних політичних режимів в Україні (йдеться про спроби відки-

дання принципу прав людини); по-друге, історичним вибором, який 

здійснює сучасна Україна щодо євроінтеграції. Зрозуміло, що це про-

цес не суто політичний чи економічний, а й процес засвоєння фунда-

ментальних цінностей європейської цивілізації, серед яких права і 

свободи людини посідають чільне місце. 

Розглянемо один з аспектів співвідношення прав і свобод люди-

ни, згідно з яким визначальною, сутнісною ознакою поняття «права 

людини» і поняття «свободи людини» виступає  категорія «можли-

вість». Адже, починаючи від доби Просвітництва і до середини ХХ ст. 

права людини розуміли як можливості конкретної особистості, більше 

того, вони не мали юридичного характеру, виступали в якості певного 

духовного начала, вимог природного права, маючи переважно ідеоло-

гічне, моральне значення.  

Що ж до поняття «свобода», то воно спочатку використовува-

лось у позитивному праві для опису становища особистості. Так, Гай в 

1-й книзі «Інституцій» зазначав, що «основний поділ, який стосується 

права осіб, полягає в тому, що всі люди суть або вільні, або раби» [5, с. 

117]. Дійсно, найбільш знайоме розуміння – це поняття зовнішньої 

свободи. Саме про неї йде мова у ст. 29 Конституції України: «Кожна 

людина має право на свободу та особисту недоторканість» [7].  

Стосовно сучасних інтерпретацій свободи, то, наприклад, у «Ве-

ликому енциклопедичному юридичному словнику» за редакцією Ю.С. 

Шемшученка містяться наступні постулати: усі люди вільні від наро-

дження і ніхто немає права відчужувати їхні природні права. Забезпе-
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чення та охорона цих прав – головне призначення держави. Свобода 

полягає у можливості робити все, що не завдає шкоди свободі інших 

людей, отже, не може бути абсолютною, вона обмежена правами та 

свободами інших людей, принципами моралі, інтересами загального 

добробуту. Демократичне суспільство засноване на вільному балансі 

між свободою та соціальною справедливістю, свободою та державни-

ми інтересами. Межі свободи можуть бути визначені тільки правовим 

законом, який і є її мірою. Свобода і правопорядок не антагоністичні, 

якщо закон правовий і демократичний [2, с. 805].  

Сьогодні розуміння прав людини як її певних можливостей зу-

стрічається у працях таких авторів, як С.В. Бобровник, Л.І. Глу-

харьова, С.П. Добрянський, М.Л. Заінчковський, М.С. Кельман,  

М.М. Марченко, П.М. Рабінович та ін.; однопорядковим із зазначеним 

підходом є бачення прав людини, за яким вони виступають «видами 

можливої поведінки і можливого стану особи».    

Так, за визначенням П.М. Рабіновича «права людини – це певні 

можливості людини, які необхідні для задоволення потреб її існування 

та розвитку в конкретно-історичних умовах, об’єктивно визначаються 

досягнутим рівнем розвитку людства і забезпечені обов’язками інших 

субєктів» [10, с. 12]. Як бачимо, зміст поняття прав людини вчений 

розкриває через філософську категорію «можливостей», яка, на його 

думку, «обіймає, мабуть, також і поняття свобод людини» [11, с. 6]. 

П.М. Рабінович здійснює узагальнення інтерпретації прав люди-

ни у сучасній науковій літературі, відповідно до якого: 1) права люди-

ни – це певним чином внормована її свобода; 2) права людини – це 

певні її потреби чи інтереси; 3) права людини – це її вимоги про на-

дання певних благ, скеровані суспільству, державі, законодавству;  

4) права людини – це певний вид (форма існування, спосіб вияву) мо-

ралі. Слід погодитись із твердженням автора, що усі зазначені підходи 

(окрім першого) відображають досить суттєві, проте не онтологічні, не 

«субстанціональні» статуси досліджуваного феномена. І тільки кате-

горія можливості (свободи) дозволяє найбільш адекватно відобразити 

саме онтологічну соціальну сутність прав людини [10, с. 13]. 

Погоджуючись з такою інтерпретацією поняття прав людини, 

С.П. Добрянський водночас звертає увагу на кількісно-якісну детермі-

націю згаданих можливостей та на чітке визначення кола і «питомої 

ваги» впливу тих факторів, що ними у кінцевому підсумку зумовлю-

ються певні параметри можливостей людини. «Права людини, – пише 

С.П. Добрянський, – це певні її можливості, об’єктивно зумовлені ха-

рактером та досягнутим рівнем розвитку суспільства (котрі на сучас-

ному етапі зазнають відчутного міжнародного впливу), які обґрунто-

вані з позиції моральних норм, домінуючих у відповідному суспільст-
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ві, спрямовані на забезпечення гідних умов існування та нормального 

розвитку людини, а отже, – й на утвердження її самоцінності як уніка-

льної родової біосоціальної істоти» [4, с. 13-14].    

Саме категорію можливості як основоположну при визначенні прав 

і свобод людини і громадянина використовує Н.Г. Шукліна. За її визна-

ченням «свобода – це спроможність людини діяти відповідно до своїх 

інтересів і мети; це можливість власного, незалежного вибору того чи ін-

шого рішення» [6, с. 199]. Не наводячи суттєвих розбіжностей між права-

ми і свободами, автор тлумачить останні як гарантовану законом сферу 

автономії громадянина по відношенню до держави, влади й інших грома-

дян. В якості прикладів Н.Г. Шукліна наводить свободу певних дій, воле-

виявлень, передусім свободу вираження думок, вимог і міркувань полі-

тичного порядку, або право громадянина на невтручання органів держави 

й інших громадян у сферу його особистих переконань. 

Л.І. Глухарьова пропонує визначати права людини як можливос-

ті особистості задовольняти і розвивати свої потреби та інтереси, що 

гарантовані та стимулюються з боку суспільства і держави. У такому 

разі свобода, втілена за допомогою права в систему формалізованих 

прав, легалізується і гарантується. Це означає, що зі змісту легалізова-

ної свободи виключено всі антисоціальні способи її прояву.  

У суб’єктивних правах поєднується об’єктивно необхідний індивіду 

обсяг свободи з об’єктивно можливою для цього суспільства мірою її 

надання. Охоронювана і обмежена правами свобода стає прямою про-

тилежністю сваволі та егоїзму [3, с. 101]. 

С.В. Бобровник визначає основні права людини як комплекс 

можливостей, закріплених конституцією держави та міжнародно-

правовими документами, які складають нормативну основу суб’єктив-

них прав [12, с. 87]. 

При цьому зауважимо, що поняття суб’єктивного права взагалі 

використовується як синонім поняття свободи. Ці поняття використо-

вуються як майже ідентичні: «Свобода – можливість певної поведінки 

людини, яка закріплена в конституції або іншому законодавчому акті... 

Категорія... наближена до поняття «право» в суб’єктивному розумін-

ні» [1, с. 543]. Як справедливо зазначається в літературі, юридичне 

розмежування між свободою і правом (суб’єктивним) здійснити до-

сить важко. Разом з тим, у більшості випадків, коли мова йде про 

суб’єктивне право, передбачається наявність визначеного суб’єкта, на 

якого покладається відповідний обов’язок. Коли ж йдеться про свобо-

ду, мається на увазі заборона її заперечувати або обмежувати, яка сто-

сується невизначеного кола осіб, зобов’язаних поважати цю свободу. 

Однак, зазначимо, що таке розмежування є досить умовним і не може 

застосовуватись у всіх випадках. При цьому заслуговує на увагу пози-
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ція Марка ван Хука, який розглядає свободу, як вид «суб’єктивного 

права». «Свобода (liberty) визнає свободу (freedom) правомочної особи 

поводити себе на свій розсуд в межах нерегламентованого простору 

(наприклад, свобода слова)» [8, с. 136].   

За визначенням О.А. Лукашевої, під правами людини частіше 

всього розуміють певні нормативно-структуровані властивості і особ-

ливості буття особистості, які виражають її свободу, є невід’ємними та 

необхідними способами і умовами її життя, взаємовідносин із суспіль-

ством, державою, іншими індивідами. О. А. Лукашева вважає, що термін 

«свобода» покликаний відтінити більш широкі можливості індивідуаль-

ного вибору, не окреслюючи при цьому його реального результату... тоді 

як термін «право» визначає конкретні дії людини» [9, с. 31]. 

На думку М.В. Баглая, свободи – це ті ж права індивідів і наро-

дів, що притаманні від природи, а не даровані державою, яка не може 

їх регулювати, втручатися в них, а тільки повинна констатувати їх іс-

нування поза своєю волею і захищати. Що стосується власне юридич-

ного аспекту прав і свобод, то під ними найчастіше розуміють «най-

більш важливі права і свободи людини і громадянина, що розкривають 

природний стан свободи і отримують вищий юридичний захист.       
На законодавчому рівні поняття «свобода» використовується 

для визначення прав людини і громадянина у сферах, перш за все, ду-
ховної, творчої діяльності та особистої недоторканості. За допомогою 
поняття «свобода» сформульовані ст. 23, 29, 33-36, 43, 54 Конституції 
України, які проголошують вільний розвиток особистості, свободу 
пересування, свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, сво-
боду об’єднання у політичні партії та громадські організації, вільну 
працю, свободу творчості [7]. Для закріплення решти прав людини і 
громадянина використовується поняття «право». Таке формулювання 
відповідає Загальній декларації (1948 р.) та міжнародним пактам про 
права людини і громадянина. 

Конституційне гарантування свободи в України характеризуєть-
ся перш за все тим, що Конституція України була прийнята, як це ви-
тікає з її Преамбули, з метою забезпечення прав і свобод людини. 
Проте, як слушно зазначає В.В. Речицький, не дивлячись на рекомен-
дацію Міжнародного юридичного форуму в Новій Гуті (11-13 січня 
1996р.), який був спеціально присвячений остаточному доопрацюван-
ню українського конституційного проекту, свобода в якості однієї з 
вищих соціальних цінностей не була включена до остаточної редакції 
ст. 3 Конституції України. Щоправда, в ч. 2 ст. 3 Конституції України 
1996 р. визнається, що права і свободи, а також їх гарантії визначають 
смисл і спрямованість діяльності держави [7].  

Висновок. Отже, поняття «права» і «свободи» людини, як і від-
повідні до них явища, не є цілком тотожними. «Права» і «свободи» як 
явища розрізняються головним чином за шляхами, засобами їх здійс-
нення та забезпечення. Права людини забезпечуються, як правило, 
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наявністю певних юридичних засобів, механізмів (наприклад, право на 
працю, на охорону здоров'я, на освіту). А свободи людини у багатьох 
випадках можуть забезпечуватись і без такого втручання держави; її 
місце щодо них полягає в охороні, у непорушуванні й захисті відпові-
дних можливостей людини: свободи пересування, свободи думки і 
слова, свободи світогляду і віросповідання тощо. Водночас саме кате-
горія «можливість» виступає сутнісною ознакою поняття «права лю-
дини» і поняття «свободи людини». В такому ракурсі співвідношення 
прав і свобод людини простежується єдність їх онтологічної природи.        
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Виявлення і вивчення сутності, структури, форм і типів, можли-

востей інтерпретації – одне з найбільш розроблюваних питань в історії 

філософії права з часів античності, коли герменевтика розглядалася як 

теорія і практика, що дає людині розуміння явищ природи і суспільст-

ва. Представники різних філософсько-правових шкіл, течій та напрям-

ків сьогодні намагаються виявити сутність і значення, межі і функціо-

нальні можливості інтерпретації у різних аспектах: 1) процес мислен-

ня; 2) науковий метод; 3) універсальний спосіб пізнання світу; 4) екзи-

стенціальний модус присутності людини в бутті; 5) метод конструю-

вання соціальної реальності [1, с.5-7, 8-11]. 

В цілому, позитивно оцінюючи вагомий філософсько-правовий 

та теоретико-методологічний рівень дослідження вказаної теми [12; 

13; 14; 11; 16; 18; 17], необхідно звернути увагу на певні проблемні 

аспекти у розумінні феномена правової інтерпретації. Окрім цього, 

варто не тільки уяснити різноманіття існуючих підходів, які визнача-

ють місце та роль правової інтерпретації в різних площинах соціальної 

реальності, передовсім, у праві, але й виявити умови, що конструюють 

ситуацію сприйняття правової інтерпретації як проблеми. 

На основі характеристики різних способів розуміння, які визна-

чилися до поч. XIX ст., можна говорити про формування у цей період 

двох підходів: гносеологічного та онтологічного. Докорінна відмін-

ність між ними полягає у розумінні інтерпретації. Витоки гносеологіч-

ної традиції інтерпретації тісно пов'язані з творчістю Аристотеля («Про 

тлумачення»), схоластів, з ідеями представників новоєвропейської «онто-

логії розуму» (Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Б. Спіноза, Д. Локк, Д. Юм,  

І. Кант, Г. Гегель), і далі, в Х1Х-ХХ ст. позитивістів (О. Конт, Г. Спенсер, 

Дж. Мілль), неопозитівістів (М. Шлік, Ф. Франк, А. Уайтхед), постпози-

тивістів (К. Поппер, І. Лакатос, П. Фейєрабенд, X. Ленк). У контексті гно-

сеологічного підходу інтерпретація – це процес виявлення природи, по-

няття, змісту і значення відображення та репрезентації у свідомості су-

б'єкта певних зв'язків, відносин соціально-правової дійсності. 

В площині онтологічного підходу інтерпретація у праві розгля-

дається не просто як форма буття людини, а людини – як суб’єкта 

(суб’єкта права). 
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Інтерпретація в рамках філософії права вийшла на перший план 

у зв'язку з обговоренням проблематики, піднятої В. Дильтеєм, про 

специфіку гуманітарного та соціального пізнання. Не менш актуаль-

ним, вже в сер. XX ст., для наук про дух, стало питання вивчення ме-

ханізму функціонування соціальних інститутів, є в якому тема комуні-

кації, трансляції соціокультурного досвіду привернула увагу філосо-

фів, соціологів, юристів, культурологів, політологів. Німецькі соціоло-

ги Т. Лукман і П. Бергер запропонували розглядати інтерпретацію як ос-

новний процес соціальної комунікації. Їх ідея отримала розвиток в соціа-

льній теорії П. Рікера, Н. Лумана. Постмодерна соціальна думка зверта-

ється до дослідження інтерпретації в зв'язку з аналізом сучасного суспіль-

ства. М.Фуко у своїй «герменевтиці суб'єкта» запропонував розглядати 

інтерпретацію як можливий спосіб уконституювання особистості.  

Але, найважливіше – те, що і нині недостатньо розробленим є вла-

сне антропосоціокультурний підхід до феномену правової інтерпретації. 

Попри всю важливість онтологічних моделей в них сутнісне домінує над 

соціальним, що виключає можливість осягнути місце і роль людини як 

автора (творця). Це суперечить тому, що цінність інтерпретації полягає у 

створенні поля дискурсу, де відбувається самовизначення людини, адже 

інтерпретація – це завжди позиція особистості.  

У перекладі з латині «інтерпретація» означає «тлумачення». Ек-

вівалентом цього поняття у грецькій мові є термін «герменевтика» – 

мистецтво викладу, систематичне вчення про тлумачення філософсь-

ких творів, юридичних документів, творів мистецтва, тобто будь-яка 

смислостворююча діяльність людини. Поняття «герменевтика» – похі-

дне від імені давньогрецького бога Гермеса, мета якого полягала в до-

несенні волі богів Олімпу до людей. В Стародавній Греції широко 

здійснювалася інтерпретація правових джерел для застосування їх 

юристами при роз'ясненні матеріалів судової справи.  

У давньоримській культурі еквівалентом поняття «герменевти-

ка» став термін «інтерпретація». В цілому, цей термін відтворює іншу, 

властиву тільки давньоримській історії, соціокультурну атмосферу.  

З латині «inter» перекладається як «між», а «pretation» – як процес.  

У цьому ракурсі інтерпретація виступає як спосіб пізнання людиною 

навколишнього його світу та його пояснення; або як пізнавальна дія-

льність, спрямована на з'ясування суті явищ і процесів природної, со-

ціальної дійсності. У цьому ракурсі постає питання полягає, що необ-

хідно простежувати історію уконституювання владно-інтерпретатив-

них практик, умови і механізм їх застосування в залежності від різних 

історичних умов. Це положення є особливо актуальним сьогодні, коли 

потреба в публічності інтерпретації є надзвичайно актуальною. 
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 Окремою епохою в розвитку інтерпретаційних практик справе-

дливо виділяють період Відродження. Творцем, духовним «батьком» 

герменевтики Нового часу виступив німецький філософ і теолог, філо-

лог Фрідріх Шлейермахер (1768-1834 рр.), для якого інтерпретація – це 

мистецтво розуміння чужої мови, тлумачення інтерпретатором змісту 

тексту з метою правильного повідомлення іншим.  

Проект герменевтики як філософії мови запропонував В. Гум-

больдт. Зокрема, він, продовжуючи ідеї історизму в дусі І. Гердера і  

Г. Гегеля, доводив, що при осягненні соціально-історичного буття на-

родів (людини) необхідно виходити з постулатів тотальності і універ-

сальності. Лінія розвитку герменевтичної проблематики в напрямку 

перетворення її з конкретної наукової дисципліни в загальнонаукову і 

філософську тематику була продовжена В. Дільтеем (1833-1911 рр.). 

Ідеї В. Дільтея отримали подальший розвиток в роботах М. Вебера,  

Г. Зіммеля і багатьох інших, але справжній переворот у розумінні про-

блеми інтерпретації здійснили праці німецького філософа М. Хайдег-

гера. Його новації полягають у переведенні проблеми інтерпретації та 

розуміння з гносеології в площину онтології, а також у виявленні в 

процесі інтерпретації структури передрозуміння. Прагнучи зрозуміти 

будь-який текст, ми переносимося зовсім не в душевний стан автора, 

якщо вже взагалі говорити про перенесення, а в ту перспективу, в рам-

ках якої автор прийшов би до своєї думки. В основі кожної форми 

знання лежать питання, проблема, нерозуміння. Текст містить зверне-

не до інтерпретатора питання [18, с.147-151]. 

Іншим важливим моментом філософії М. Хайдеггера стало тве-

рдження про те, що мова – справжнє поле герменевтичного досвіду і, 

водночас, дім буття. Саме закріплення онтологічного статусу за мо-

вою, без перебільшення, стало запорукою всього лінгвістичного пово-

роту в філософії. Один з учнів М. Хайдеггера – Г. Гадамер вважав, що 

«мова – це універсальне середовище, в якій здійснюється власне розу-

міння; способом цього здійснення є тлумачення, яке відбувається в 

середовищі мови, яке, з одного боку, прагне висловити через слова сам 

предмет, з іншого ж – є мовою самого тлумача [21]. 

У другій половині ХХ століття велике значення для розвитку 

теорії і практики інтерпретації зіграли Е. Бетті, П. Рікер, О. Апель. 

Творчість Е. Бетті пов'язано зі спробою виробити узагальнені канони 

інтерпретації, здатні обмежити в гуманітарному пізнанні свавілля «су-

б'єктивності». Підсумком досліджень Е.Бетті стало формулювання 

основних канонів інтерпретації: 1. Принцип автономності об'єкта: об'єкт 

інтерпретації зумовлений іманентною логікою існування (інтерпрету-

ється продукт людського духу – текст, сенс якого і належить відшука-

ти інтерпретатору). 2. Принцип когерентності значення: сенс об'єкта 
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інтерпретації проявляється через відтворення цілісності його внутрішніх 

зв'язків. 3. Правило актуальності значення: реконструйований сенс тексту 

має бути включеним у інтелектуальний горизонт інтерпретатора. 4. Прин-

цип адекватності (когерентності) розуміння: бажати зрозуміти – недостат-

ньо, необхідна відповідна перспектива для розуміння [20]. 

На зміну класичній філологічній герменевтиці в ХХ ст. утвер-

джується проект соціально-філософської герменевтики, пов'язаної з 

розумінням того, що сфера культури не має єдиного горизонту, а, от-

же, і інтерпретація – це не стільки спосіб роботи з текстом, скільки 

форма соціального буття. Некласичний тип соціальної філософії (кін. 

XVIII – поч. XX ст.) якраз народжився як критика класичного типу, 

власне, у контексті самої соціальності [2, с. 77-80]. 

Основна ідея П. Рікера полягає в тому, що світ в ХХ ст. дійсно 

став глобальним і єдиним; глобальність світу вимагає комунікацій, 

розуміння і мистецтва інтерпретації. Таким чином, об'єкт інтерпретації 

– одна із сторін комунікативної сфери, де відбувається трансляція со-

ціокультурного досвіду [10, с. 180-183]. 

Тобто, можна стверджувати, що базовою мовою опису в інтерп-

ретаційних практиках суб'єкта цивілізації завжди є мова права. 

Сучасна постановка проблеми правової інтерпретації в антропосо-

ціалокультурному аспекті пов'язана зі зміною методологічних підходів, 

самого стилю мислення в дослідженні соціально-правових феноменів.  

Важливо зрозуміти, що у процесах правової комунікації спів-

відносяться різні правові інтерпретації, утворюється, так би мовити, 

герменевтичне поле діалогу. Іншими словами, суспільство являє со-

бою цілісність людей, тісно пов'язану з осмисленням і розумінням со-

ціально-правових процесів. Можна констатувати, що феномен право-

вої інтерпретації протягом досить тривалого часу розглядався однобі-

чно, поза системою конкретно-історичних, соціально-правових та ан-

тропокультурних характеристик. Разом з тим соціокультурний аналіз 

історичних епох: античність, середньовіччя, період Відродження і Но-

вого часу, сучасність – дозволив виявити багатство інтерпретаційних 

практик, що склалися в історії розвитку людства в процесі антропосо-

ціогенезу. Зокрема, стало ясно, що кожен образ інтерпретації: герме-

невтика, екзегетика, тлумачення – визначається своєрідністю консти-

туювання сенсу в конкретному історико-культурному бутті кожного 

народу. Правова інтерпретація є формою співіснування правового тек-

сту і людини, сам факт існування якої обумовлює культурно-правова 

характеристика епохи.  

Завдання правової інтерпретації в соціальних відносинах – це про-

цес побудови схеми, що дозволяє побачити та відтворити за певним пра-

вовим текстом (у правовому тексті), реальність, що цікавить інтерпрета-
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тора. Онтологічний статус процесу правової інтерпретації визначається 

дистанцією між правовим текстом і правовою діяльністю.  

Цікаво, але один і той же правовий текст допускає різні інтерп-

ретації. У цьому сенсі одні правові інтерпретації завжди протистоять 

іншим. Сенс – у тому, що всі вони створюють єдине герменевтичне 

поле правового діалогу. Основна інтенція правової інтерпретації поля-

гає не тільки в отриманні знання, а й у прагненні відтворити ситуації 

соціально-правового буття та увійти в його структуру [4]. 

Місце і роль правової інтерпретації в описуваних процесах є дуже 

важливою, оскільки інституалізація соціальних форм пов'язана з уконсти-

туюванням структур і станів правової свідомості, структур правової кому-

нікації та правової рефлексії. Іншими словами, саме у процесі правової 

інтерпретації формується сфера соціально-правових цінностей.  

У рамках соціально-правової діяльності правові інтерпретаційні 

практики розширюють можливості людини. Адже, процес правового 

інтерпретування – це завжди процес подолання усталених в конкретну 

історичну епоху значень, догм, норм; це процес пошуків поєднання 

загальнолюдського досвіду з правовою релятивістською специфікою, 

яку людина (правотворець) здатна втілити «тут – і – зараз». 

Об'єкт або предмет» інтерпретації – це те, що вже має сенс, вже 

потрапило в «орбіту» людської діяльності; те, що може бути позначено 

як «сфера культури». Таким чином, правова інтерпретація одночасно 

включає момент рефлексії соціально-правової дійсності та момент 

правової діяльності. Правова інтерпретація, з точки зору суб'єкта пі-

знання (інтерпретатора), постає як постійний процес додання сенсу 

соціально-правовій реальності. Отриманий в процесі правової інтерп-

ретації сенс потребує « розгортання» вже в іншому процесі правової 

інтерпретації. Отже, сенс не є предметом, сенс – є процесом. 

 Завдання правової інтерпретації – дати друге (третє і т.д.) життя 

перетвореним правовим формам, уможливити входження кожної лю-

дини в світ права, історії, культури, цивілізації, а разом з цим сприяти 

уконституюванню людини як суб'єкта права, історії, цивілізації.  

Спробуємо сформулювати ряд положень, які визначають чинни-

ки антропосоціокультурного сприйняття правової інтерпретації.  

По-перше, становлення людського роду, його історія може і по-

винна розглядатися через призму різних форм опису (в тому числі і 

правового). По-друге, відповідно до історичної реконструкції, форма-

ми розуміння і тлумачення соціально-правової реальності були: герме-

невтика, екзегетика, інтерпретація (кожна з цих форм по-своєму 

сприймає та пояснює світ, місце і роль в ньому людини). По-третє, 

повернення значення інтерпретаційної діяльності можливе тільки че-

рез розуміння, що справжнім предметом соціально-філософсько-
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правової рефлексії може бути людство. По-четверте, буття людства як 

всеєдиного суб'єкта історії, права виражається в формах ( інституціях, 

структурах, ситуаціях), які є частиною інтерпретативної діяльності. 

По-п’яте, найбільш повно і всебічно розкривається значення інтерпре-

таційних практик в динаміці буття людини та її спільнот.  

Висновки. Отже, антропосоціокультурний аналіз процесу пра-

вової інтерпретації повертає нас до проблеми людського роду, до про-

блеми становлення соціального буття. Зокрема, розвиток людського 

роду постає як діяльність, де поряд з освоєнням природи, відбувається 

уконституювання соціальних інститутів. Якраз соціальні інститути 

(сім'я, суспільство, держава) і є тим простором – «між» – на який вка-

зували древні греки, стародавні римляни; а основним атрибутом існу-

вання цих інститутів виступають інтерактивність (процесуальність) та 

інтерпретативність. Інтерпретація – це оціночна процедура мислення, 

це процес діалогу людини і світу, процес, який залежить від соціоку-

льтурного досвіду епохи. Отже, можна стверджувати, що правова ін-

терпретація «народжується» як спроба людини прояснити власне бут-

тя у площині права. Антропосоціокультурна цінність правової інтерп-

ретації проявляється у тому, що вона являє собою маніфестацію буття 

людського роду, маніфестацію людини, яка виступає стосовно конкре-

тного правового акту особистістю. Антропосоціокультурне значення 

правової інтерпретації полягає у факті глобальної трансформації люд-

ського роду, у процесі становлення і розвитку суб'єкта історії та права, 

у виявленні сенсу ідеї культури, що визначає вектор розвитку її суб'єк-

та у напрямку до більш зрілих правових форм (цивілізацій). 
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СУСПІЛЬНИЙ ОСУД (ЗА Є. ЕРЛІХОМ) 

 

27-29 вересня 2012 року у стінах Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича відбулася міжнародна науково-

практична конференція «Концепція «живого права» Євгена Ерліха та 

сучасні проблеми правопізнання». За результатами роботи конференції 

був опублікований шостий випуск “Ерліхівського збірника”, який ви-

ходить на юридичну факультеті Чернівецького національного універ-

ситету імені Юрія Федьковича. У науковому повідомленні «Мізерне 

значення карного примусу» (за Є. Ерліхом) нами було досліджено зна-

чимість карного примусу у працях Євгена Ерліха, який стверджував, 

що примус не є характерною особливістю правової норми [10, с. 102-

103]. Ідеї Є. Ерліха про різне значення примусу у суспільстві залиша-

ються цікавими та актуальними і сьогодні, оскільки в деяких правових 

ситуаціях, наприклад, роль суспільного осуду є набагато значимою, 

аніж притягнення особи до відповідальності. У цьому випадку, перед-

усім, основними є ідеї про значимість правосвідомсті, правової куль-

тури та совісті окремих індивідів. 

Є. Ерліх переконливо доводив, що з певної  точки зору немає 

необхідности в існуванні значної частини державного та адміністрати-

вного права. Якщо ж всупереч цьому висновку вказують на необхід-

ність алгоритму дії, яка закладена у відповідальності міністра, у пар-

ламентській або дисціплінарній відповідальності службовців, то потрі-

бно перш за все з'ясувати, чи може розглядатися цей «примус» як рів-

нозначне примусовому виконанню рішення суду, але ці два явища, 

здається, знаходяться досить далеко один від одного. При цьому тут не 

розглядається психологічне питання про те, чи може вважатися при-

мусом така малоефективна міра, як, наприклад, вотум недовіри членам 

уряду, парламентська і дисциплінарна відповідальність. Але навіть цей 

вихід з теоретичних труднощів не працює в міжнародному, каноніч-

ному, державному праві та в більшій частині адміністративного права, 

в системі права абсолютистської й непарламентської держави. Насам-

перед ця теза застосовується майже до всіх норм, які регулюють пов-

новаження і діяльність парламентських представників. Вже часто за-

значалося, на думку вченого, що майже кожне порушення конституції 

можна здійснити, не несучи за це відповідальності, якщо більшість в 
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парламенті належить пропрезидентській партії. Звичайно, залишається 

ще «тиск громадської думки», «суспільне обурення чи спротив», що 

призводить у результаті до революції. Чи може цей вид  законодавчо не 

запропонованої і законодавчо не урегульованої загрози примусу вважати-

ся відмінною рисою права? Адже існує велика кількість соціальних норм, 

що відносяться до моралі, звичаїв, честі, такту, правилам доброго тону, 

моді, які в разі їх порушення могли б привести в дію цей вид загрози. По-

рушенню подібних неправових норм часто заважає більш потужний при-

мус, ніж те, яке є в праві, іноді навіть настільки сильне, що позаправовий 

примус перевершує дію механізму правового примусу. Так, той, що про-

грав, платить свій карточний борг, замовник оплачує пошиття одягу свого 

кравця,  дуелянт бере участь в поєдинку, насміхаючись над забороною, 

що загрожує за законом покаранням за дуель, але при цьому сліпо підко-

ряючись суспільній необхідності [3, с. 81-82]. 

Спробуємо застосувати ідеї Є. Ерліха, досліджуючи сферу неві-

дворотності юридичної відповідальності.  

Юридична відповідальність ефективна лише за умови, що є неми-

нучим наслідком правопорушення, а її  носій – персонально визначений.  

З точки зору права, кожний особисто відповідальний за власну вину. Не-

відворотність юридичної відповідальності необхідна для того, щоб справ-

жній і потенційний правопорушник міг постійно пам’ятати, що його зму-

сять відповідати за вчинення правопорушення. Невідворотність юридич-

ної відповідальності виступає як повчальне застереження. Вона має за 

мету не допустити нових правопорушень, тобто звернена на майбутнє. 

Людина, яка вчинила правопорушення, за своєю природою буде від-

чувати докори совісті і намагатиметься виправити свою поведінку в майбут-

ньому. Тому, ми стверджуємо, що чільне місце у формуванні принципу неві-

дворотності юридичної відповідальності відіграє совість людини.  

«Мораль – самий головніший, найкращий і найсуворіший кер-

маничий людини. Щоб впевнитися, наскільки мораль у людини пере-

важує другі закони поводіння, досить пригадати собі злочинців, які, 

навіть в той час, коли агенти законів державних, суспільних або релі-

гійних і не зловили їх і шукати забули, вони самі приходять повини-

тись; приходять лиш через те, що їх вищий судець – мораль не дозво-

ляє їм бути не покараними»
 
 [12, с. 19]. Жити совісно, виміряючи свої 

індивідуальні потреби, – значить чинити відповідально, свідомо, моти-

вовано, тобто особистісно в найширшому сенсі цього слова
 
[16, с. 78-

79]. Совість є внутрішній суддя над усіма вільними поступками... со-

вість повинна уявлятися як суб’єктивний принцип відповідальності 

перед Богом за свої поступки; поняття ж відповідальності (хоча і ту-

манно) завжди міститься у моральній свідомості
 
[5, c .285]. Народна 

етика залишила нам дорогоцінні знання у вигляді прислів’я. Загляну-
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вши у збірник В. І. Даля «Прислів’я російського народу», дізнаємось, 

що совість у народній свідомості стояла на найвищих ступенях ієрархії 

моральних цінностей. Вона і покарання: «Совість без зубів, а загризе. 

Зла совість вартує ката»; передусім, як прийняти рішення, необхідно 

запитати у самого себе, тобто у совісті; а зовнішній її прояв – сором: 

«Є совість, є і сором, а сорому немає, і совісті немає»
 
 [16, с. 87]. 

Існувати та функціонувати совість може тільки у формі інтраве-

ртно-суб’єктивованих (моральна совість) чи у формі екстравертно-

об’єктивованих (соціально-поведінкова совість – етикет, правомірність 

дій) соціально-нормативних структур. Безсовісність означає відрив від 

онтології, втрату Буття й заплющення очей перед Ніщо. Тільки злиття 

з Буттям дає відчуття спокою, нечиста совість породжує неспокій че-

рез несвідомий відрив від Буття. Відповідальність і є механізмом за-

кріплення у Бутті [6, с. 102]. 

Як вважає Н. Ф. Кузнєцова, санкціями у моральній нормі є влас-

на совість – усвідомлення свого морального обов’язку, суспільна дум-

ка та заходи суспільного впливу. Звичайно, у структурі моральних 

норм ми не знайдемо тієї чіткості, особливо у конструкції санкцій, яка 

характерна для кримінально-правових норм [9, с. 26]. Варто погоди-

тись із Н. Ф. Кузнєцовою, що моральні норми забезпечуються мораль-

ною відповідальністю. Свого роду «моральними санкціями» за пору-

шення норм моралі є: 1) почуття сорому, докори совісті винної у амо-

ральному проступку особи; 2) суспільний осуд аморальної поведінки з 

боку колективу працюючих у вигляді думки, яка негативно склалася 

про особу та її дії; 3) застосування до винного заходів суспільного 

впливу зі сторони суспільної організації. Вже в даний час ми визнаємо 

суто моральними тільки ті поступки, які вчиняються із почуття боргу, 

який став внутрішнім переконанням людини, а не з остраху перед сус-

пільною думкою, а тим більше – перед суспільним примусом. У висо-

корозвиненому суспільстві совість людини буде найбільш суворим 

суддею її вчинків, а докори сумління – найбільш суворим покаранням. 

Сила суспільної думки, яка полягає у моральному впливі на 

аморально налаштованих або безморальнодіючих осіб, в нашому сус-

пільстві досить велика і все більш зростає. Людина за своєю природою 

– суспільна істота [9, с. 29-30]. Проте, необхідно додати про влив мо-

ральної відповідальності не тільки на моральні, але й на інші норми. 

Відповідальність – це та основоположна форма, завдяки якій 

людина може ефективно здійснювати своє майбутнє. Справа полягає 

не в тому, що людина до певного часу жила поза етикою відповідаль-

ності, а потім її набула. Фактично, з давніх-давен їй була присутня мо-

раль відповідальності, яку вона реалізовувала в різноманітних, більш 

чи менш розвинутих, формах. Цю обставину, на думку В. А. Канке, 
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вдало виклав Лєнк, який одну зі своїх статей почав таким виразом: 

«Людина – це істота, яка здатна до відповідальності і до взяття її на 

себе. Та обставина, що вона виступає носієм відповідальності, відріз-

няло її як раніше, так і тепер»
 
[5, c. 269]. 

Без совісті неможливе глибоке особистісне визнання будь-якого 

обов’язку або норми. Совість у певному сенсі є практично поведінко-

вою стороною індивідуальної моральної свідомості, яка у кожній кон-

кретній ситуації дозволяє судити про добре і зле, у відповідності з мо-

ральною сутністю особи. Тому справедливими є вимоги до особи чи-

нити відповідно до своєї совісті, бо її совість – безпристрасний внут-

рішній суддя, який засуджує чи виправдовує. Вона, з одного боку, пе-

редбачає, що треба робити (або намагатися не робити), а з іншого бо-

ку, судить на основі того, що вже зроблено. Ці дві характеристики со-

вісті підкреслюють її величезну роль у індивідуальній свідомості, як 

самоконтролю поведінки та самооцінки його особистістю, її велике 

значення для виховання та самовиховання. 

Совість складає серцевину особистісного твердження – морального 

авторитету, який гарантує охорону моральних норм. Тут, звичайно, слід 

враховувати хоча б дві обставини: по-перше, те, що мова йде про справе-

дливу та преосвященну совість, з ясним розумінням добра і зла; по-друге, 

що «виборчий характер моралі проявляється на всіх рівнях психіки: підс-

відомому, емоційно-вольовому, логіко-рефлекторному...». У зв’язку з цим 

дуже актуальним, на думку А. І. Титаренко, є дослідження ролі моральної 

інтуїції у формуванні оцінки та поведінки [13, с. 58-59]. 

Совість акумулює моральний досвід людства і за певних умов 

систематизує цей досвід, створює розсудливі шаблони моральних рі-

шень, за допомогою яких в наступних ситуаціях можуть бути розтлу-

мачені та раціонально не вирішені інтуїтивно прийняті рішення, які, в 

свою чергу, можуть виявлятись безсильними в нових проблемних си-

туаціях і... т. п. Совість – це програма моральної свідомості, що сфор-

мувалась на дискурсивному рівні, але яка володіє творчою здатністю 

приймати інтуїтивні рішення у проблемних ситуаціях [6, с. 107].
 
 

Стверджується, що совість – не що інше, як умовний рефлекс, і 

що виробляти її потрібно так само, як і всі інші умовні рефлекси: шля-

хом заохочення та покарання. В останніх дослідженнях цієї школи 

(мається на увазі – біхевіоризм) совість відноситься до широкого ряду 

стимулів поведінки, які звуться «моніторами». Кожний проступок роз-

глядається як реакція на вимоги середовища, як результат певної ситу-

ації, тобто дія є функцією конкретних умов [7, с. 19]. З цим тверджен-

ням радянського вченого ми не можемо погодитись, оскільки, на нашу 

думку, совість людини є тим внутрішнім світом, який належить їй від 

народження, залежить від уявлень людини про добро і зло, від тради-



 Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 43 

цій у родині та виховання. Совість притаманна будь-якій людині, але 

спектр її прояву є різним, оскільки це залежить від багатьох суб’єктивно-

об’єктивних факторів. Допускаючи набуття совісті шляхом заохочення та 

покарання, потрібно констатувати, що це не завжди діє. 

Сенс відповідальності полягає в тому, щоб впливати судом і по-

каранням на свідомість і волю особи, яка вчинила злочин, виправити і 

перевиховати її, повернути в лави чесних громадян. Разом з тим відпо-

відальність має і загальнопопереджувальне значення; вона сприйма-

ється й іншими членами суспільства, підтверджує силу закону, невід-

воротність покарання для його порушників [2, с. 290]. Проте, притяг-

нення особи до відповідальності за вчинення правопорушення не озна-

чає, що ця особа стане совісною. Покарання, як відомо, не завжди 

сприяє моральному виправленню особи. 

Такі моральні почуття, як совість та сором, є настільки емоційно 

сильними, що знаходять фізіологічне вираження – «фарбу сорому», 

яку неможливо викликати жодними іншими способами – ні хімічним, 

ні фізичним впливом. 

Тому, на думку Л. В. Коновалової, норми моралі, виступаючи як 

узагальнення морального досвіду і практики людства, залежать ще і 

від відношення до них самих людей, від їх моральної направленості, їх 

чесності, добросовісності, досвіду та активності. А свої поступки лю-

дина співвідносить із системою моральних істин, прийнятих нею як 

вихідні, і які складають зміст моралі [
 
8, с. 99, 136, 88]. Отже, совість 

людини як моральна категорія є  складовою принципу невідворотності 

юридичної відповідальності. 

Беззаперечно, що усі ці ситуації необхідно розглядати  виходячи 

із того чи іншого праворозуміння: з природнього чи позитивістського. 

А також як розуміється суспільний осуд, примус. На думку Є. Ерліха, 

право – це примусовий порядок, а сутність права полягає в наданні 

забезпечених примусом прав, з одного боку, та покладанні забезпече-

них примусом обов'язків – з іншого. Тут необхідно насамперед зрозу-

міти, що мається на увазі під примусом. Під ним не може розумітися 

будь-який вид психологічного тиску, так як людина постійно діє під 

яким-небудь психологічним впливом, часто здійснений – але поза сфе-

рою права. Разом з тим правовий примус може бути зрозумілий як 

особливий вид примусу, який характерний для права, тобто тільки як 

психологічне примушення, що викликається загрозою покарання або 

примусового виконання. Те, що обидва ці різновиди примусу розгля-

датимуться як характерні ознаки права, знову пояснюється тільки тим, 

що предмет вивчення для правознавства становить питання про те, 

наскільки правомірні застосовані суддею правила. Якщо спірна справа 

передається на розгляд судді, то це у виняткових випадках відбуваєть-
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ся з метою призначати покарання або визнати правомірність того чи 

іншого домагання, забезпечивши його дотримання примусовим вико-

нанням. І за рідкісним винятком в той час, як зазначає Є. Ерліх, судове 

рішення насправді забезпечено можливістю виконання. Так, сьогодні 

суддівське право і право, підлягає виконанню в примусовому порядку, 

більш-менш збігаються за обсягом. Але для тих, хто бачить у праві 

перш за все правило поведінки, загроза покарання, як і загроза приве-

деня судового рішення до виконання відходять на другий план. Для 

прихильників цього альтернативного підходу людське життя не про-

ходить в судах. Вже перший погляд на правове життя демонструє, що 

кожна людина є в незліченних правових відносинах і що за небагатьма 

винятками вона абсолютно добровільно виконує свій обов'язок. 

Людина зазвичай за власною волею виконує свої батьківські, сі-

мейні зобов'язання, вона  добровільно не заважає своїм сусідам корис-

туватися їх власністю, вона виплачує свої борги, віддає продане, вико-

нує свої зобов'язання по відношенню до роботодавця. Юрист в цьому 

випадку заперечить, що всі вони виконують свій обов'язок тому, що 

знають, що інакше їх могли б примусити до цього через суд. Проте, 

насправді, на перший план тут виходить совість людини та боязнь під-

датися суспільному осуду [3, с. 80-81]. 

Норми права дійсно не єдині правила поведінки в будь-якому 

людському суспільстві і мають тісний зв’язок із нормами моралі, зви-

чаями, з елементарними правилами людського спільного життя та ін-

шими соціальними нормами неправового характеру. 

Всі соціальні норми — це правила людської поведінки. Однак 

право серед них відіграє особливу роль. Воно є головним регулятором 

основних суспільних відносин у класовому суспільстві. Але Ерліх спе-

ціально не підкреслює особливостей регулятивної ролі права серед 

інших соціальних норм, а також той факт, що йому притаманний кла-

совий характер, властивий праву на всіх етапах його розвитку в будь-

якій сучасній суспільно-економічній формації. Він заперечує тради-

ційну думку, що специфічною ознакою правових норм є їх примусо-

вість (erzwingbar), причому примусовість у специфічному правовому 

виді, у вигляді кримінально-правового насильства та неминучості при-

ведення у виконання правил, які містяться у правових нормах 

(Vollstneckungszwang) або інших нормах юридичної відповідальності. 

На думку Ерліха цей правовий примус відіграє зовсім незначну роль у 

порівнянні з тією, яку йому приписують. Так, у багатьох частинах пра-

вопорядку (в нормах міжнародного та церковного права, частково в 

нормах державного права і навіть у деяких положеннях так званого 

“приватного” права) воно взагалі відсутнє [11, с. 57]. 



 Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 45 

Натомість, деякі сучасні дослідники вважають, що обов’язко-

вість права багато в чому пов’язана з такою його ознакою, як примусо-

вість. В умовах тоталітаризму вказівка на забезпечення застосування 

права примусовою силою держави (А. Вишинський) відбивала тенден-

цію до залякування громадян, репресій. Проте державний захист вимог 

права (а він є його обов’язковою ознакою) не можна розуміти спроще-

но як можливість спиратися в процесі виконання права тільки на при-

мусову силу держави, а тим більш на застосування насильницьких ме-

тодів. Виконання права має гарантуватися насамперед його легітиміс-

тю, правовою освітою і вихованням громадян, встановлення державно-

го нагляду і контролю за виконанням конституції і законів. Право пе-

редбачає можливість застосування примусу до його порушників. Це 

зумовлено можливістю до них тих чи інших примусових заходів. Через 

це загроза застосування державного примусу виступає гарантією, пе-

редбаченою правовими нормами на випадок можливого порушення 

права. Саме так, на думку вчених, слід тлумачити вказівку на приму-

совість як конститутивну ознаку права [4, с. 151]. 

Юридична відповідальність є одним із примусових заходів,  що 

застосовуються від імені держави. Особливістю відповідальності як 

примусового засобу впливу є те, що вона застосовується від імені дер-

жави, державними органами, здійснюється у визначених законом фор-

мах та на законних підставах. Однак юридична відповідальність не є 

єдиним засобом державного примусу. Це зумовлюється різноманітни-

ми цілями держави у процесі здійснення правового регулювання. 

Окрім юридичної відповідальності, засобами примусового впли-

ву є міри захисту суб'єктивних прав, заходи запобігання, примусові 

заходи виховного характеру, заходи медичного характеру [14, с. 522-

523]. Звичайно, існують певні форми примусу, які якщо й не абсолют-

но, то принаймні переважно притаманні правовій нормі: покарання і 

спонукання до виконання. Яке значення мають обидві ці форми? Чи є 

вони дійсно такими, що надають справжню силу правовій нормі, як 

зазвичай вважають? Чи було право без примусу, точніше говорячи без 

штрафних санкцій та без можливості спонукання до використання, 

дійсно тільки вогнем, який нічого не спалює, як вважав Ієрінг? При 

цьому зауважимо, що мається багато  різновидів вогню, який не спа-

лює речі. Щоб всебічно відповісти на ці питання, було б необхідно 

докладно дослідити дії кримінальних санкцій та спонукання до вико-

нання, але вже побіжного погляду на правове життя достатньо, щоб 

переконатися, що право залежить від примусу лише в незначній мірі і 

тільки за певних умов. Можна виділяти випадки, коли до судів та ін-

ших органів влади звертаються потім, що питання права або факту 

спірне, але тут мова не йде про те, щоб здійснювати право в примусо-
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вому порядку, а тільки про те, щоб знайти підтвердження тому, що ті 

чи інші дії правомочні. Виходить, що право, залежне від можливості 

покарання і примусу, принаймні як масове явище (а тільки про таке 

право у даному аспекті і може йти мова), буде дійсно ефективно лише 

в дуже незначному об'ємі і тільки в тому випадку, коли інші примусові 

засоби громадських спілок з якоїсь причини не працюють.  

При призначені покарання можна вдаватися до допомоги стати-

стики, яка вказує, наскільки значимим є злочин. Беззаперечно, кримі-

нальні злочини відбуваються у всіх колах суспільства. В якості непов-

ноцінних розглядаються люди, яким байдужі громадські додержання, 

але в той же час не розцінюються як злодіяння ті злочини, в яких соці-

альний вплив відступає, оскільки інше диктують вимоги загальнодер-

жавного становища особи (образа, поєдинок, політичні злочини, в колі 

німецького селянства також каліцтво). У кримінальній статистиці див-

ляться не на окремі випадки, а на загальну масу результатів роботи 

кримінальних судів, і звідси стає зрозуміло, що кримінальне право 

спрямовано майже виключно проти тих, хто опиняється виключеним з 

людського суспільства через своє походження, матеріальної потреби, 

поганого виховання чи моральної занедбаності. Тільки тому по відно-

шенню до подібних відкинутим вступає в дію цей самий великий соці-

альний союз, який охоплює і їх, держава з її примусовою силою накла-

дати покарання. Тут держава як орган суспільства захищає суспільство 

від тих, хто стоїть поза суспільством. З яким успіхом – це показує ти-

сячилітній досвід. Все більше поширюється переконання, згідно з  

яким єдиний серйозний засіб попередження злочинів полягає в тому, 

щоб по можливості знову приймати злочинця в людське середовище і 

знову підкоряти його, таким чином, суспільному тиску [3, с. 120-121]. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ПРОЦЕСУ  

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЛЮДИНИ  

ЯК СФЕРА ПРАВОВІДНОСИН, ЯКІ ФОРМУЮТЬ  

ОКРЕМУ ЮРИДИЧНУ НАУКУ 

 

Досліджуючи людини з позиції цивілізованого підходу до неї, 

слід брати за основу фундаментальне положення про те, що людина є 

вищим щаблем розвитку живих організмів на Землі, тобто вона є біо-

логічним створінням і одночасно є суспільством сформованою особис-

тістю. Як біосоціальне створіння людина має тіло, в якому функціонує 

біологічний організм. Поряд із ним вона як суспільно сформована осо-

бистість має духовну сутність, їй притаманна творча індивідуальність, 

вона є суб’єктом суспільно-історичної діяльності та культури, їй при-

таманні й інші властивості. 

Визначення людини як особливої живої істоти на Землі дає уяв-

лення про неї як про суперечливу єдність природного, соціального та 

духовного, і варто,  як зазначають деякі науковці, додати – душевного. 

Дослідники відмічають, що «…людина народжується як організм, а 

формується як особа». Ними зазначається, що людина є первинною, зага-

льною, основоположною, системоутворюючою і філософсько-правовою 

категорією та вищою соціальною цінністю для суспільства, держави та 

самої себе. Як зазначає С. Сливка  людина є чимось більшим,  ніж вона 

сама знає  про себе. У природно-правовому просторі людина як космічний 

феномен вона є субстанцією. Це важливий аспект її буття. 

Природне у людині, як зазначають автори підручника «Людина і 

світ»проявляться у морфологічних, генетичних явищах, а також у нер-

вово-мозкових, електрохімічних та інших процесах, що властиві люд-

ському організму та відбуваються у ньому для обміну речовинами, 

енергією та інформацією між людським організмом і навколишнім 

середовищем, причому враховуючи зазначене,  між людиною і вищою 

твариною у цих процесах суттєвої різниці немає. Однак якщо врахову-

вати в людині тільки природне, біологічне, то тоді не можливо   пояс-

нити інші аспекти людського буття. 

Природне начало в людині проявляється також через особливо-

сті нейрофізіологічних процесів, що є основою людського мислення, 

тобто це біопсихічне життя людини, яке вивчається природничими 

науками, серед яких безсумнівним лідером є генетика, що вивчає ме-

ханізм передачі від покоління до покоління природних задатків. 
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У той же час коли йдеться про соціальну сутність людини, її ан-

тропосоціокультурні виміри або про людину як особистість слід мати 

на увазі, що людина не є арифметичною сумою біологічного, психіч-

ного та соціального, вона є інтегральною єдністю досить іншого свого 

якісного стану.   Виміри людини не можна зводити лише до природно-

го та соціального  хоча б тому, що само по собі соціальне породжує й 

духовність, а це уміння мріяти, фантазувати, творчо удосконалювати 

оточуючий її світ, прагнучі зробити його кращим, а  також створювати 

свій внутрішній світ, який не схожий на навколишню дійсність, остан-

нє один із найважливіших проявів духовності. 

Духовно розвинена людина це така людина, яка усвідомлює саму 

себе і може свідомо керувати своїми вчинками, підпорядковуючи їх нор-

мам моралі, права та людського співжиття, спрямовуючи їх на досягнення 

суспільно значущих цілей. Це людина, внутрішнім регулятором поведінки 

якої є совість, і в якої як зазначив  класик німецької філософії XVIII ст.  

І. Канта-це закон, який живе у нас самих,а на думку французького філо-

софа XVIII ст. П. Гольбаха це - внутрішній суддя самої людини.  

Таким  чином людина - як вищий щабель розвитку живих орга-

нізмів на Землі, як зазначено,  є  біологічним створінням і одночасно є 

суспільством сформованою особистістю. Людина має духовну сут-

ність, творчу індивідуальність, є суб’єктом суспільно-історичної дія-

льності і культури. Як зазначається в науковій літературі  «…людина 

народжується як біологічний організм, а формується як особа».  

Р. Стефанчук  у монографічному дослідження зазначає, що людина є 

первинна, загальна, основоположна, системоутворююча філософсько-

правова категорія та вища соціальна цінність.   

Говорячи про людини як вищу соціальну цінність, слід зазначи-

ти, що на рубежі кінця ХХ століття та на початку ХХІ століття у пост-

радянський філософській науковий думці знайшов своє втілення ан-

тропоцентричний  принцип,  який в свій час у своїх працях відстоював 

М. О. Бердяєва, зокрема він зазначав, що священним є не суспільство, 

не держава, не нація, а людина, а принцип особистості – це принцип 

особистості як вищої цінності, її незалежності від суспільства та дер-

жави, від зовнішнього середовища.   

На сьогодні вказаний філософський підхід стосовно пріоритету 

людини щодо держави, отримавши певну ідеологічну трансформацію 

та пройшовши апробацію через фазу «законодавчого випробування», 

став вагомим принципом уже «правового антропоцентризму», згідно з 

яким повага до людини з боку суспільства та держави визначається 

також через систему забезпечення її прав не тільки на внутрішньодер-

жавному рівні, а й на рівні регіональної та міжнародної спільноти. Цей 

підхід знайшов своє впровадження і в державах, що виникли на пост-
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радянському просторі. Слід зазначити, що поштовхом до інтенсивного 

розвитку правничої науки про права людини на пострадянському про-

сторі, зокрема в середовищі східнослов’янських держав, послужили 

прийняті у 90-тірр. ХХ ст. декларації про державні суверенітети, в 

яких було зафіксовано, що у суспільно-державному житті тільки-но 

сформовані національні держави започатковують сповідувати засад-

ничий принцип пріоритету людини та її прав щодо держави. Цей 

принцип як загальновизнаний згодом знайшов своє закріплення і в 

конституціях, прийнятих зазначеними національними державами. 

Аналіз конституційного процесу східнослов’янських держав, що 

виникли на  пострадянському просторі засвідчує, що у їх конституціях 

знайшов закріплення принцип  «антропоцентризму». Наприклад, у 

Конституції Російської Федерації у розділі першому «Основи консти-

туційного ладу» у  ст. 2  закріплено   положення про те, що «Людина, її 

права і свободи є вищою цінністю. Визнання, додержання і захист пра-

ва та свободи людини і громадянина - обов’язок держави», а у розділі 

другому «Права, свободи людини і громадянина» у частині другій ст. 

17 закріплено положення про те, що «Основні права та свободи люди-

ни невід’ємні і належать кожному від народження».  

Конституція Республіки Білорусь у першому розділі, який назива-

ється  «Основи конституційного ладу» у  ст. 2  закріпила   положення про 

те, що «Людина є  вищою цінністю суспільства, держави». «Держава від-

повідальна перед громадянином за створення умов для вільного і гідного 

розвитку особистості. Громадянин несе відповідальність перед державою 

за неухильне виконання обов’язків покладених на нього Конституцією». 

В ст. 21 розділу два «Особа, суспільство, держава» закріплено, що «Забез-

печення прав та свобод громадян Республіки Білорусь є вищою метою 

держави». Держава гарантує прав та свобод громадян Білорусі, що закріп-

лені у Конституції та її законах, а також тих, що передбачені у міжнарод-

них зобов’язаннях взятих державою Білорусь. 

Відносно  цього принципу у Конституції України  її першому 

розділі «Загальні засади» у ст. 3 частини першій  закріплено  положен-

ня згідно якого «Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-

канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-

тю», а в частині другій цієї ж статті закріплено, положення згідно яко-

го «Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-

ваність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є 

головним обов'язком держави». У другому розділі Основного Закону 

України, який має назву «Права, свободи та обов'язки людини і громадя-

нина»  у ст. 21 закріплено положення про те, що «Усі люди є вільні і рівні 

у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та 
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непорушними.», а у ст. 22 зафіксовано, що «Права і свободи людини і 

громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конститу-

ційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані».  

Отже, програмною основою та базисною підставою визнання 

людини як суб’єкта, а її властивостей як об’єкта, що є дослідженнями 

юридичної науки є правові приписи Конституції України, і в першу 

чергу положення ст. 3 Основного Закону держави. 

Зазначена стаття-перша зі статей Основного Закону України, яка 

присвячених людині. З її положень розпочинається виклад офіційно 

проголошеної Українською державою та закладеної у Конституцію 

філософії прав людини. Ця стаття, на думку науковців, і нами ця думка 

підтримується, «задає тон» усім наступним конституційним приписам, 

які відображають реальне або бажане становище людини в українсь-

кому суспільстві, регулюють її відносини з державою, спрямовують 

державну політику у напряму забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина. Таким чином, це базисна стаття, яка формує підвалини 

того суспільного й державного ладу, що закріплюється Конституцією. 

Вона є нормативно-юридичним фундаментом гуманістичного спряму-

вання розвитку суспільного і державного життя в Україні. 

Отже, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкан-

ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

Наведене положення стисло відтворює зміст концептуальних засад 

преамбули Загальної декларації прав людини, чим власне і має обумо-

влюватись відповідність приписів Конституції України міжнародним 

стандартам прав людини. Серед цих засад слід відзначити, зокрема, «віру 

в основні права людини, в гідність і цінність людської особистості», а та-

кож «визнання гідності, притаманної всім членам людської сім'ї, та рівних 

і невід'ємних їхніх прав». Наведені постулати відтворені й у преамбулах 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Міжнародного 

пакту про економічні, соціальні і культурні права. 

Принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю,  

це означає, що людина є цінністю не тільки для самої себе, а й для всього 

суспільства, для соціуму. Причому оскільки ця цінність є найвищою, то 

жодне інше явище не може оцінюватись суспільством вище, аніж людина, 

не може, так би мовити, перевершити її цінність. Усі інші соціальні цінно-

сті мають бути підпорядковані, субординовані цінності людини. 

Як відмічається науковцями це, на перший погляд, суто філо-

софське положення може набувати і значного практичного резонансу у 

разі, умовно кажучи, конкуренції цінностей.  Воно дає відповідну орі-

єнтацію державі, тим чи іншим осередкам суспільства, громадським 

організаціям, іншим суб'єктам, у тому числі самим фізичним особам, 
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при розв'язанні ціннісних колізій, бо не існує такої цінності, заради 

якої можна було б пожертвувати людиною. 

Загальне призначення зазначеного твердження полягає ще й у 

тому, що воно має служити перепоною, бар'єром всевладді «держави», 

сваволі її органів щодо людини, воно має перешкоджати виникненню 

такої ситуації, за якої людина була б лише маріонеткою держави, 

«гвинтиком» її державного механізму. 

Не випадковим є те, що, крім самої людини, у зазначеному при-

писі мова йде також про такі її властивості, як життя і здоров'я, недо-

торканність і безпека, адже саме вони є первинною, вихідною переду-

мовою життєдіяльності кожного з членів суспільства, держави. Вклю-

чаючи їх до найвищих соціальних цінностей, Конституція у такий спо-

сіб начебто ранжує потреби людини, а тим самим і її права та свободи, 

які цими потребами зумовлюються та покликані забезпечувати їх за-

доволення. Тому, навіть погоджуючись з широко визнаним нині поло-

женням про те, що всі основні права людини є взаємозалежними, взає-

мопов'язаними і неподільними, не можна заперечувати того, що в першу 

чергу має бути забезпечено право на життя і здоров'я, недоторканність і 

безпеку, тобто саме фізичне існування, і яке є матеріальною основою та 

передумовою здійснення будь-яких інших прав. Це відображено й у одній 

із запропонованих у вітчизняній літературі класифікацій прав людини, 

згідно з якою в окремий, причому в перший, вид людських прав вирізнено 

так звані фізичні (життєві, вітальні) права (думка П.Рабіновича). Одночас-

но з цим на такий же рівень піднесено у зазначеному правовому приписі 

також честь та гідність людини, оскільки йдеться про людину як про істо-

ту біосоціальну, а не про вид суто біологічну істоту. 

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-

мованість діяльності держави. Призначення цього положення –

визначити основний соціальний вектор у взаємовідносинах між люди-

ною й Українською державою. Такий вектор нині в Україні відобража-

ється формулою «від людини-до держави», а не навпаки. Отже, це по-

ложення є гуманістичною засадою діяльності держави. З нього випли-

ває, що держава не є всевладною щодо людини у своїй діяльності. Во-

на має бути обмежена правами та свободами людини. У цій підпоряд-

кованості держави людині, її правам, свободам  якраз і реалізується 

принцип верховенство права, тобто  такий суспільний стан, утвер-

дженню якого спеціально присвячений один з наступних правових 

приписів Конституції України. У положеннях зазначеного правового 

припису закладені  три чинники, які мають визначати пріоритети у 

діяльності держави і які  можна визначити стисло таким чином. 

Права і свободи людини – це певні можливості людини, необ-

хідні для задоволення її потреб, її нормального існування та розвитку в 
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конкретно-історичному соціумі, які об'єктивно зумовлюються досяг-

нутим рівнем розвитку суспільства і держави,мають бути загальними й 

рівними для всіх людей зазначеного соціуму.   

Гарантії прав і свобод людини-це такі явища, які сприяють здій-

сненню прав і свобод людини, забезпечують їх охорону та захист. За-

конодавчо передбачені положення про такі гарантії зобов'язує державу 

не тільки проголошувати, декларувати у конституції й інших законах 

права і свободи людини, але й дбати, піклуватись про їхню здійснен-

ність, можливість реалізації. 

Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Це по-

ложення конкретизує конституційну настанову про те, що діяльність 

держави зумовлена правами і свободами людини. Розрізняють два ви-

ди відповідальності держави перед людиною, вони отримали відповід-

но назви позитивна і негативна. 

Позитивна відповідальність полягає в тому, що держава має фо-

рмувати різного роду умови, необхідні для здійснення прав і свобод 

людини. Отже, така відповідальність покликана сприяти правоздійс-

ненню, полегшувати його реалізацію.   

Негативна відповідальність держави полягає в її зобов'язаннях 

відшкодовувати ті чи інші збитки (матеріальні, моральні), завдані по-

рушенням прав і свобод людини внаслідок рішень, дій  або бездіяльно-

сті державних органів, органів місцевого самоврядування, службових 

чи посадових осіб.   

Позитивна і негативна відповідальність держави за стан прав 

людини є не тільки внутрішньодержавною,вона існує також на міжна-

родному рівні як відповідальність міжнародно-правова. 

Водночас слід зауважити, що у стосунках «людина-держава» ві-

дповідальність має взаємний характер, це взаємна відповідальність. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави. Ці терміни що започатковані у  положеннях Кон-

ституції  потребують роз'яснення як поняття що не є тотожними. Так,  

утвердження прав і свобод людини – це визнання їх державою. Таке 

визнання може здійснюватися різними шляхами та засобами, зокрема 

проголошенням у деклараціях, заявах; закріпленням прав людини у 

нормативно - правових актах;   участю в підготовці і прийнятті міжна-

родних документів щодо прав і основоположних свобод людини, при-

єднанням до відповідних міжнародних договорів, їх ратифікацією то-

що. Забезпечення ж прав і свобод людини – це створення умов для 

здійснення людиною, громадянином їх прав і свобод. Науковці зазна-

чають що забезпечення прав і свобод людини включає такі три напря-

ми державної діяльності: а) сприяння реалізації прав і свобод людини, 

шляхом позитивного впливу на формування їх загально соціальних 
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гарантій; б) охорона прав і свобод людини, шляхом вжиття заходів, 

зокрема юридичних, для попередження, профілактики правопорушень; 

в) захист прав і свобод людини, шляхом відновлення порушеного пра-

вомірного стану, притягнення винних осіб до юридичної відповідаль-

ності, компенсування збитків тощо. 

Оскільки означена діяльність визнана обов'язком держави, то 

суб'єктом, який уповноважений вимагати його виконання, є кожна лю-

дина, а втім – не тільки вона, ними можуть виступати й об'єднання 

громадян всередині держави, й певні міждержавні організації, якщо 

Україна є їх членом, чи приєдналась до їхніх актів, а також громадські 

правозахисні структури, як національні, так і міжнародні.  

Розглядаючи сьогоднішній «законодавчий антропоцентризм» у 

пострадянських державах А. Ковлер вказує на необхідність впрова-

дження загального антропологічного підходу в їх правове поле, вва-

жаючи, що «... правова наука... визріла для більш серйозної постановки 

проблеми людини не лише як вищої соціальної цінності, але й як цін-

ності соціально-правової».По цьому питанню С. Сливка відмічає, що 

поняття людини у праві «людський вимір права» породжує правову 

антропологію у якій мисленні процеси здійснюються у зворотному 

напрямку, зокрема  множина проявив інтелектуальних здібностей лю-

дини проектується (відтворюється) на множину норм  позитивного 

права, оскільки норми природного права людиною не створюються, 

вони тільки пізнаються нею. 

Правова антропологія,  як зазнають С. Морозов, Ю. Римаренко, 

має такий підхід до права, коли право розглядається через людські зді-

бності,адже саме філософська антропологія визначає людину як люди-

ну здатну (сараblе) і розглядає її на підставі того, «чим вона здатна 

бути і що може зробити» (П. Рікер). 

Людськими началами є мораль, релігія, політика, право. Вони 

становлять спосіб буття людини у оточуємому її природному середо-

вищі та її буття з іншими людьми.  Зазначені явища в людському бутті 

відрізняють людину від усіх інших живих істот. На основі цих праг-

нень людина отримує такі визначення: «Ното sаріепs» (людина розум-

на), «Ното religions» (людина релігійна), «Ното politikcus» (людина 

політична), «Ното juridicus» (людина юридична).  

Слід зазначити, що в антропологічному виміри саме право може 

бути домінуючим  способом людської взаємодії (співіснування), тому 

що  завдяки людському бажанню бути авторитетним суб'єктом, який 

визнає таким самими суб'єктом і будь-кого іншого. Носієм даного пра-

гнення є визначена особа, чи персона, а її реалізація та відтворення 

становить завдання політико-правових  інститутів. 
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Впроваджуючи «людиноцентризм»  в життєдіяльність особи, 

суспільства, держави та в її правове поле, слід здійснювати впрова-

дження його положень в першу чергу в правотворчість та правозасто-

сування. Однак тут треба зазначити, що закріплення принципу антро-

поцентризму тільки на конституційному рівні не зможе дати позитив-

ного результату без відповідного та гармонійного нормативно-

правового галузевого розвитку його. По цьому питанню О. Пучков  

зазначає, що поточному законодавству сьогодні рідко вдається збалан-

сувати біопсихічну складову людини у поєднанні з закономірностями 

соціальних складових, тому першочерговою задачею повинно стати 

визнання людини як центра правового регулювання. Тому формулюю-

чи ціннісний орієнтир в юриспруденції,  необхідно створювати таке 

законодавство «... яке б у повній мірі відповідало природі людини її 

цінностям та свободі». 

Досліджуючи цю проблему І. Петрухін зазначає, що за кожною 

людиною необхідно визнати абсолютну цінність, причому в ієрархії 

цінностей суспільства інтересам людини він відводить перше місце,  

однак ним зазначається можливість здійснення державою заходів, 

якими можуть ущімлюватися  інтереси конкретної людини при умови, 

що це здійснюється на благо і в інтересах членів суспільства. 

В якості  особистості  людина  проявляється тільки в суспільст-

ві, тому її права як такі виникають, існують,  формуються,  розвива-

ються та об’єктивуються  тільки у соціумові і залежать від характеру 

суспільних відносин, що панують на даний  відрізок часу в ньому.  

В той же час слід зазначити, що права людини визначаються не тільки 

характером суспільних відносин,  у рамках яких перебуває індивід.  

Окремі прав людини  породжені природою самої людини як біологіч-

ним створінням. І в цьому сенсі саме потреби людини як біологічні, 

так і соціальні лежать в основі формування її прав. Отже права люди-

ни, будучи проявом її потреб, що  матеріалізуються через певний ме-

ханізм у соціуми виступають мірилом ціннісного підходу того чи ін-

шого суспільства, держави до людини. як до біологічного створіння 

так і  одночасно до соціально сформованої особистості. Права людини 

визначаються рівнем і характером розвитку досліджуємого соціуму, 

що функціонує в конкретно-історичних умовах. Але тут треба мати на 

увазі, що окремі права, які  притаманні людині називаються природ-

ними, тому що вони по своєму виникненню та по своїй сутності не 

залежать від волі держави. Вони є породженням природного і мають 

безпосередньо походження від самої людини. 

Ведучи мову про науку, яка досліджує  права людини, слід за-

значити, що їх, як явище суспільного буття, досліджує  весь спектр 
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гуманітарних наук. З позиції права, їх в першу чергу  досліджує така 

юридична наукою як  теорія та історія держава і права.  

Юридичні науки досліджують людину в її державно-правових 

відносинах вивчають не просто абстрактні публічно-правові форми 

явищ і процесів, які твердо вплетені в життя людини, у яких знаходять 

прояв індивідуальні властивості людини, її зв'язки і залежності і в яких 

проявляється суть людського буття. Всі складні життєві  явищ, що ви-

кають в життєдіяльності людини врешті-решт, кристалізуються в якос-

ті її  прав і свобод. 

Права людини є тим орієнтиром, що дозволяє застосувати 

«людський вимір» не тільки до держави, права, закону, законності, 

правопорядку, але також і  до громадянського суспільства в залежності 

від  ступеня його зрілості і розвитку.       

Аналізуючи обґрунтування відносно науку про права людини, як 

самостійного напряму у галузі юридичних наук, необхідно відмітити, що 

цю проблемну сферу  наукових знань в Росії почали опановувати такі на-

уковці як А.Азаров, И.Ахметова,  В.Глущенко,  Л.Глухарева, С.Глушкова, 

Л.Грудцина,  В.Карташкин,  В.Капицин,  В.Крусс, Е. Лукашева, В.Нарсе-

сянц, Ф. Рудинский та інші. В Україні дослідженням проблем прав люди-

ни ґрунтовно займалися у своїх праця такі науковці як О.Гіда, 

В.Копейчиков, Н.Корпачова,  О.Кацюба, А.Колодій, А.Олійник, Ю. Ріма-

ренко, П. Рабинович, О.Скакун, М.Хавронюк та ряд інших науковців. 

Свій вклад в розвиток науки про права людини внесли і науковці і інших 

держав, що виникли на теренах колишнього Радянського Союзу.   

Погляд на історію розвитку людської цивілізації  з позиції за-

безпечення прав  людини  показує, що тут існує постійна закономір-

ність віковічних проблем багатьох поколінь людей, націй і народів, 

сутність якої полягає в тому як оптимально збалансувати співвідно-

шення владарюючих з підвладними, яких перші мають «право» і мож-

ливість  поневолювати,  ставить у залежність, а то и пригноблювати. 

Докорінна можливість  порушення прав і свобод людини історично 

започаткувалась  з виникненням у суспільстві такої форми співжиття 

людей як державна оформленість соціуму. Першими державницькими 

оформленнями спільності людей для свого проживання були рабовла-

сницькі держави, які тисячоліттями породжували насилля над люди-

ною у вигляді  рабства. Така форма владарювання з властивою йому 

ідеологією породжувала  протестну ідеологією безправної людини. Ці 

ідеології були непримиренні та постійно конфронтаційні. З утвер-

дженням насильницьких держав перевага завжди знаходилася на сто-

роні владарюючих, тому, що вони підкорили собі офіційну філософію, 

створили політику та науку про нею – політологію, підпорядкували 

право й інші гуманітарні впливові сфери, які у центр вчень ставлять 
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державу, а не людину і суспільство. Відповідно цьому виникла і пра-

вова ідеологія, яка сформувала поняття «теорії держави і права», від-

повідні наукові та освітні структури з їх вченням про возвеличення 

держави. Це переконливий доказ сповідування за своєю суттю руди-

ментів рабовласницької ідеології, яка стверджує, що право виникло не 

інакше, як наслідок діяльності держави.  До цього часу в юридичній 

науці ряду країн сповідується започаткування вивчення юриспруденції 

з теорії держави та права.  Вищі навчальні заклади таких країн, де ви-

кладається юридична освіта, і в сучасний період пропагують ідеї 

«держава і право» та зберігають цю ідеологію під назвою наукових 

відділів або кафедр теорії держави і права у відповідних установах. 

В Україні майже повсюдно існують державні навчальні програ-

ми з теорії держави і права, які входять в обов'язковий перелік дисцип-

лін при ліцензуванні та акредитації юридичної освіти і науки,  їх об'єд-

нувача назва «теорія держави і права». Вивчаючи це питання, автор 

зазначає, що в навчальних закладах які займаються підготовкою юрис-

тів не створені кафедри в назвах яких би був зафіксований термін 

«права людини», для прикладу кафедра «теорії прав людини, держави 

та права». Тобто вивчення юридичних канонів життєдіяльності люди-

ни, суспільства, держави повинно, на думку автора, розпочинатись в 

рамках такої загально методологічної науки якою повинна  на почат-

ковій стадії стати «теорії прав людини, держави та права». Це дозво-

лить в якій-то мірі вплинути на подолання негативно спадкового кон-

серватизм на науковий та освітянський ниви по відношенню до пер-

шочергового опанування прав людини як провідного принципу «лю-

диноцентризм» у правовому полі нашої держави. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО  

СВІТОГЛЯДУ  ІВАНА ФРАНКА 

 

Переосмислення творчих здобутків минулих поколінь стало ва-

жливою ознакою сучасної української історико-правової науки. Такий 

ракурс досліджень сприяє створенню неупередженої об’єктивної кар-

тини історичного розвитку правового світогляду вітчизняних мислите-

лів. У зв'язку з цим аналіз наукового доробку видатного вченого і гро-

мадського діяча Івана Яковича Франка (1856 – 1916),  який належить 

до найвизначніших представників української правової думки другої 

половини ХІХ – початку ХХ ст., видається не тільки актуальним. Нові 

історичні реалії зумовлюють зміну інтерпретацій постаті І. Франка як 

ученого, актуалізують його правосвітоглядні орієнтири, висвітлюють 

нові нюанси його правових ідей, збільшують можливості пізнання йо-

го праць. Систематизація, уточнення, конкретизація та комплексне 

представлення поглядів І.Франка на право  пов’язані з їхньою ідейно-

практичною значущістю для сучасного українського суспільства.  

Визначення специфіки правового світогляду І. Франка видається 

важливим принаймні з трьох причин: по-перше, з’ясовується вагомий 

аспект творчої  діяльності письменника; по-друге, узагальнюються 

досягнення вітчизняного  франкознавства,  присвяченого вивченню 

цього аспекту світогляду вченого; по-третє, простежується  гуманісти-

чний зв’язок між правовими ідеями сучасного і минулого,  наступність 

у збереженні і  розвитку демократичних  традицій в Україні.  

Вивчення правових аспектів творчості І.Франка є складовою ча-

стиною франкознавства. Франкознавство, як окрема галузь гуманітар-

ної науки в Україні, має більш ніж столітню історію (вперше, термін 

“франкознавство” був вжитий М.Возняком у 1925 р.). І якщо спочатку 

корпус досліджень пов’язувався, здебільшого, з українським літерату-

рознавством та мовознавством, то згодом до філологів приєдналися 

філософи, історики, журналісти, психологи і економісти, етнографи і 

юристи, педагоги і бібліографи. Цьому сприяв універсалізм І.Франка, 

оскільки, для того, щоб осягнути весь творчий спадок мислителя, пот-

рібні зусилля представників різних наук. 

Загальний корпус франкознавства складають тисячі наукових 

досліджень. У дослідженнях С.Возняка, О.Забужко, В.Мазепи, А.Па-

шука, Б.Тихолоза розкривається світогляд І.Франка-філософа. Спеціа-
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льних праць, присвячених вивченню Франкових поглядів на державу 

та право, порівняно мало. Це дослідження В.Кульчицького, В.Соку-

ренка, О.Скакун, О.Копиленка, Т.Андрусяка, Н.Саветчук та ін. Відда-

ючи належне внеску означених вчених у дослідження правового аспе-

кту світогляду І.Франка, зауважимо, що  вони не вичерпали, та й не 

могли вичерпати всіх питань права, які перебували в полі зору 

І.Франка. Це пояснюється тим, що не всі праці вченого знаходилися у 

науковому обігу і залучалися до вивчення, а  вибір правової тематики 

для дослідження в радянські часи значною мірою диктувався панівною 

моністичною методологією. Нині, коли науковим співтовариством 

сприйнято методологічний плюралізм, використання сучасних методів 

відкриває можливість  поглибленого опрацювання  наукових, літера-

турно-критичних і публіцистичних текстів ученого, нового комплекс-

ного “прочитання” системи його правових ідей, що стосуються різних 

сфер життєдіяльності людини і суспільства. 

Парадигмальною основою світогляду І.Франка вчені визначають 

людину і націю. С.Возняк наголошує, що «орієнтація на людину і на-

цію, соціальне і національне має у І.Франка солідне соціокультурне та 

ідейно-теоретичне підгрунтя» [2, с.7]. Міркування І.Франка характери-

зуються життєво-практичною направленістю. Як зауважує Б.Тихолоз, 

„рідко коли мислителя цікавила сутність певної речі як така; йому, 

зазвичай, розходилося про її значущість для особистості, нації, суспі-

льної чи наукової потреби даного і сторичного моменту, і філософські 

питання він порушував задля вирішення конкретно – наукових, мора-

льних чи суспільно-політичних проблем, а не в руслі загально світо-

глядних спекулятивних шукань” [10, с.111]. 

Франкові міркування про право треба розглядати у зв’язку з 

еволюцією його світогляду. Світоглядний розвиток письменника, як 

зауважують дослідники, проходив від філософської лірики до антро-

пологічного матеріалізму і громадівського соціалізму драгоманівсько-

го зразка. А далі, через критику марксизму, відбувся поступовий пере-

хід від соціальної до національної ідеї в соціальній філософії. Визна-

чаючи І.Франка „як чоловіка -перехрестя”, „чоловіка-розвою”, Б.Тихолоз 

підкреслює: „І саме завдяки своїй межовій відкритості, еволюційній змін-

ності, а відтак – стереометричності, багатогранності, навіть амбівалентно-

сті феномен Франка – власне як унікальний людський феномен – посідає 

небуденне місце не тільки в історії нашої культури, але й у досвіді новоє-

вропейської людини загалом” [10, с.108]. 

З’ясовуючи питання про формування правового світогляду 

І.Франка, варто враховувати аспект багатоджерельності. Науковці не-

одноразово фіксували впливи різних вчень і теорій на позиції мисли-

теля. Вчені сходяться на думці, що для поглядів І. Франка була власти-
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ва внутрішня неоднорідність та еволюційна змінність. Цьому, насам-

перед, сприяв перехідний характер історичної епохи, в якій він жив. Як 

зауважує М.Кармазіна, в кінці ХІХ ст. спектр політичного світогляду 

українських інтелектуалів складався з елементів різних доктрин. 

“Франків світогляд, - пише дослідниця, - увібрав у себе положення 

різних соціальних теорій, також ідеї Дарвіна, філософів-позитивістів 

Конта, Спенсера, Мілля, Бокля та ін.” [4, с.122].  

 Еволюція правового світогляду І.Франка викликана істотними змі-

нами його позицій – і як громадського діяча, і як мислителя. Франкові 

міркування про право поділяються на три хронологічно послідовні етапи: 

 І. 1877 – 1886 рр.: період зацікавлення І.Франком загальнотео-

ретичними питаннями права (письменнику властиве захоплення соціа-

лістичними ідеями). Головні тексти цього періоду: “Лукіян і його епо-

ха” (1877), “Наука і її взаємини з працюючими класами” (1878), “Мис-

лі о еволюції в історії людськости” (1881), “Чи вертатись нам назад до 

народу?” (1881), “Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші 

людові видавництва” (1882), “Антігона. Драматична дія Софокла” 

(1883); ІІ. 1887 – 1897 рр.: період аналізу письменником діючого авст-

рійського законодавства (доба політичного радикалізму І.Франка, по-

єднання в поглядах мислителя соціальної та національної ідей). Голов-

ні тексти цього періоду: “Селянські заворушення з приводу шляхового 

закону” (1887), “Злидні Галичини в цифрах” (1888), “Парцеляція біль-

шої земельної власності” (1888), “Закон про слуг” (1888), “Загадковий 

закон” (1888), “Ukraina irredenta” (1895); ІІІ. 1898 – 1916 рр.: період 

дослідження І.Франком історичних пам’яток українського права (до-

мінування у поглядах письменника національних чинників). Головні 

тексти цього періоду: “Панщина та її скасування 1848 р. в Галичині” 

(1898), “Йосиф Шумлянський,  львівський єпископ 1668-1708 р., і за-

ведення унії в Галичині” (1898), “Описание документов архива запад-

норусских униатских метрополитов” (1899), “Нові причинки до історії 

польської суспільності на Україні в ХІХ в.” (1902), “Лук’ян Кобилиця” 

(1902), “Нарис історії українсько-руської літератури” (1910),“Причинки 

до історії України-Русі” (1912). Разом з тим, вважаємо, що на кожному 

етапі розвитку правового світогляду І.Франка, у полі зору письменника 

завжди залишалась людина, її інтереси та потреби.  

Людину письменник вважав одним з незліченних витворів при-

роди. І тільки природа, на його думку, дає людині засоби до життя, до 

задоволення її потреб, досягнення щастя. В основу дослідження про-

блеми виникнення держави І.Франко поклав ідею закономірності сус-

пільного розвитку: від простих бездержавних форм існування людства 

до сучасної політичної організації. 
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Не варто забувати, що ХІХ століття успадкувало від ХVІІІ сто-

ліття поняття поступального розвитку людства, ідею прогресу. У бага-

тьох тогочасних дослідників держави та права в загальнотеоретичних 

позиціях проявлялась думка про закономірний перехід від нижчих 

форм цивілізації до вищих, досконаліших її форм. Аналізуючи законо-

мірності суспільного розвитку, І.Франко розглядав процес виникнення 

ранньої державності, моральних і правових інститутів, звичаїв. Він 

вважав, що впродовж тривалого часу люди жили, не маючи уявлення 

про державу і право. Це була епоха первісного суспільства. Право та 

держава з’явилися на певному етапі історичного розвитку людства. 

Вчений доводив, що передісторія держави і права бере свій початок 

саме в первісних соціальних структурах. Суспільство пройшло довгий 

шлях розвитку і на його першій сходині відбувався процес становлен-

ня самої людини як біосоціальної істоти.  

І.Франко не підтримав позицію вчених, які “стоять на тім, що 

приписують чоловікові зроду товариськість”. Він розглядав процес 

перетворення людини як біологічного виду в людину як члена суспіль-

ства. В цьому питанні І.Франкові імпонували погляди І.Канта, який 

відмовляв первісній людині в товариськості: „товариськість, наклін до 

життя в громадах і державах виробились у чоловіка аж пізніше… ” [11, 

с.103]. На початковому етапі свого розвитку, як зауважував письмен-

ник, люди жили самі по собі в постійній боротьбі з сильнішими та іс-

торично старшими суперниками – дикими тваринами. Він підкреслю-

вав, що “в найдавнішій добі свого життя – а доба тая, певно, довша 

була від усіх пізніших разом взятих – чоловік жив цілковитим звіром 

по лісах, по деревах і по скалах, не знаючи нічого, не думаючи, не за-

становляючись, без мови, без віри, без найменшого сліду якої-небудь 

культури, жив з дня на день в ненастанній, безмірно важкій боротьбі за 

існування” [11, с.90-91]. Цікаво, що описуючи період початкового, 

несвідомого розвитку людського роду і визнаючи головною ознакою того 

часу – грубу, звірячу боротьбу за існування, І.Франко використав вираз 

Т.Гоббса: “боротьба всіх против усіх”. Така боротьба, як підкреслює пи-

сьменник, не могла спричинити духовного розвитку людини і стати осно-

вою поступу в історії людства: “Форма єдиничної боротьби за існування 

зовсім не закон, не вічна і не загальна, і сею формою не могли б ми вияс-

нити ані початку історії, ані розвитку культури людської, хоть би нам на-

віть захотілося признати, що чоловік має вроджений наклін товариський 

(Geselligkeitstrieb – інстинкт товариськості (нім.))” [11, с.94].  

Не будучи обізнаними з силами природи, без зброї, люди ряту-

валася втечею від загрозливої смерті. Вічна тривога спричиняла пос-

тійне переміщення людей з місця на місце, що унеможливлювало їх 

об’єднання в більші групи для взаємодопомоги. „Нам, що зросли серед 
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сучасних стосунків, у конституційній державі, – констатує вчений, – 

навіть уявити собі важко той жахливий стан первісної людини, який 

передував історичному, відомому нам часові” [11, с.26]. Таким чином, 

І.Франко, як багато його попередників (Есхіл) і сучасників (М.Гру-

шевський) визнавав складність існування перших людей.   

Одним з найбільших недоліків первісного життя І.Франко вва-

жав відсутність духовних здібностей людини, які “…можуть розвива-

тися тільки в більшій громаді, а нидіють та щезають в самоті” [11, 

с.91]. Він підкреслював, що історію людськості творять культура і пос-

туп, які, в свою чергу, є наслідком спільного життя і спільної праці 

людей. Ще в 1878 р. І.Франко зазначив: чим більше людина зазнає 

впливів від інших людей та від усього суспільства, тим більше одер-

жує доброчинств [11, с.37]. Важливим, на нашу думку, є визнання вче-

ним того факту, що „… тільки здруження людей в громади, племена і 

держави могло розвити в них тисячні духовні спосібності, саму основу 

всякої культури” [11, с.95].  

Першою причиною виникнення права І.Франко вважав автори-

тет звичаїв і дотримання окремих символічних дій. Письменник за-

уважував: „Товариські, економічні і межиплемінні відносини людей в 

тій добі стояли під ненастанним впливом тих церемоній; ніхто не смів 

виломитися з-під їх власті. Совість, моральність, релігія тонули і щеза-

ли ще зовсім у мраці церемоній, і аж звільна почали з неї виділюва-

тись, різницюватись. Церемонії зразу були всім, становили все; повня-

чи їх, чоловік був і моральний, і релігійний, вони були первісною релі-

гією… ” [11, с.109]. У праці „Мислі о еволюції в історії людськості” 

І.Франко показав процес зародження права у формі звичаїв. Людське 

суспільство, як і будь-яка складна система, може нормально функціо-

нувати й розвиватися лише опираючись на певні правила. Для регулю-

вання відносин між людьми та їхніми об’єднаннями в додержавному 

суспільстві сформувалися певні правила поведінки. Ці правила забез-

печували порядок і стабільність у суспільстві, орієнтували людей на 

досягнення їхньої мети. Формами виразу правил поведінки, які діяли в 

первісному суспільстві, виступали звичаї, традиції, ритуали, обряди і 

міфи. Вчений підкреслював: „…В тій первісній добі суспільного життя 

всяка діяльність чоловіка була обрядом, що ціле його життя, як і життя 

нинішніх вище розвинених „дикарів”, зв’язане і обплутане було обря-

дами та церемоніями” [11, с.108]. Вони регулювали різні способи 

отримання їжі, а також сімейно-шлюбні відносини.  

Збільшуючись, внаслідок тіснішого згрупування людей, обряди і 

звичаї починали охоплювати всі сторони індивідуального та суспіль-

ного життя. З випадкових формальностей вони ставали „обов’язко-

вими путами для кождого”. Гарантом їх дотримання здебільшого був 
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не примус, а страх перед надприродними силами та богами. Для перві-

сних людей звичай пов’язувався з міфічною побудовою світу. Додер-

жання звичаїв означало повагу до пращурів, дух яких постійно спосте-

рігає за життям на землі. Всяке порушення звичаїв могло призвести до 

негативної реакції духів землі та накликати небезпеку на людей. Так 

звичай з права людини на конкретний вид поведінки стає ще й 

обов’язком. Перші звичаї, які І.Франко називає звичайними формами 

людського зрушення, „в дальших поколіннях набирали безмірно більшої 

сили яко установи давні, предківські, ба, дані людям самими богами, т.є. 

святі і для кожного обов’язкові. І як зразу заховування або незаховування 

тих звичаїв було ділом чиста случайності або потреби єдиниць, – тепер 

сталося обов’язком кождого, обов’язком, котрий треба було повнити, не 

думаючи о тім, чи він потрібний і розумний, чи ні” [11, с.109]. Саме “ве-

лику силу звичаїв і додержання церемоній” письменник визнавав першою 

причиною виникнення релігії, моралі, права і політичної влади.  

І.Франко наголошував на мінливості виміру справедливості: 

“Кожен вік і рівень цивілізації має свою справедливість, свою міру, яка 

для інших може бути цілком несправедливою” [11, с.393]. Для прикла-

ду письменник навів ставлення до інституту рабства. У давні часи, як 

підкреслював учений, утримування рабів вважалось справою природ-

ною та натуральною, без цієї інституції не уявлялось існування держа-

ви. І.Франко  зазначав, що раби, як і всі люди володіли природними 

правами, але їх права не тільки не визнавались, але і всіляко утиска-

лись, а самі раби були абсолютно безправними. Подібні міркування він 

висловлював і щодо інституту кріпосного права. 

Мислитель вважав, що позитивне право є наслідком довговікового 

розвитку, що відбувається під впливом потреб життя. Саме цей розвиток 

правових норм відбувається часто проти волі влади, і його напрямок ви-

значається самим життям. В 1891 р. у студії „Ворог народу” вчений стве-

рджував, що абсолютної правди немає, оскільки людина існує не задля 

якоїсь абстрактної правди. Все зовсім навпаки: будь-яка правда є наслід-

ком певних суспільних і духовних людських стосунків. 

У поглядах І.Франка щодо сутності права визначальним є прик-

ладний аспект. Він розумів право як таке, що пронизане ідеями гуман-

ності та справедливості, регулює відносини між людьми, забезпечує 

волю і недоторканність особи. Питання про сутність права І.Франко 

вирішував через співвідношення права та закону, які розмежовував, 

визнаючи “право” родовим поняттям щодо видового – “закону”. Різ-

ницю між “писаним” і “реальним” правом він вбачав у тому, що писа-

не право формується із загальних, абстрактних, схематичних постанов 

і не може охопити всієї повноти права, яке діє в реальному житті. З 

його точки зору право є соціальним витвором, що складається під 
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впливом моралі, традицій, звичаїв, відображає потреби та інтереси 

людини і тому є первинним щодо закону держави, позитивного права.  

Закони він оцінював з точки зору їх відповідності інтересам су-

спільства і правам людини, вважав, що закони повинні репродукувати 

„волю та компетенцію одиниці”, оскільки усі люди рівні у правах від 

природи. Мислитель неодноразово констатував, що почуття формаль-

ного права, в якому закріплені узгоджені індивідуальні потреби, здатне 

перетворити безладну масу в цивілізоване суспільство, підтримувати 

законність і правопорядок. 

Цілком вірно зауважив В.Мазепа, що „одноцільним”, тобто не 

тільки цілісним, а й однополюсним, заснованим на якійсь одній домі-

нантній ідеї, Франків світогляд не був ніколи…” [5, с.62]. Тривалий 

час балансуючи між соціальними і  національними пріоритетами, 

І.Франко підійшов до розуміння нації як громадянського суспільства, 

яке гарантує політичні свободи особистості – „людської одиниці”. 

Учений усвідомив, що державне життя народів повинне базуватися “не 

на самоволі володаря, жерців чи вояків, а на законі, ухваленому зага-

лом горожан, на докладнім обмежуванні права кожного горожанина і на 

можливості для нього боротьби за заховання і розширювання того права” 

[11, с.311]. І.Франко вказує шлях ефективного розвитку українців: “Сей 

шлях основується на першому принципі всякого громадського життя – 

пошані до чоловіка, до його кровних інтересів, до його природних, невід-

чужених прав, таких як свобода слова й організації, як нетиканість дома-

шнього огнища без суду, як свобода заробітку та переселення і т. д.”[11, 

с.441]. Автономія нації повинна базуватися на повній політичній волі і 

рівності кожної особи, а також забезпеченні її людських прав. 

Правовий світогляд І.Франка характеризується людиновимірністю 

та гуманістичним спрямуванням. Провідним мотивом правових поглядів 

І.Франка є людина, людська індивідуальність, її світобачення, життєдія-

льність на підставі волі і свободи. Виникнення права і держави І.Франко 

вважав результатом закономірного процесу історичного розвитку суспіль-

ства. І.Франко був прихильником ідеї, згідно з якою життя людини в дер-

жаві не повинно зводитись до її боротьби з владою. Держава виникає для 

забезпечення людині кращих умов існування. Саме тому людям не бай-

дуже, в які й державі вони живуть, і всі їхні дії спрямовані на встановлен-

ня якомога кращої, справедливішої держави. Мислитель намагався знайти 

оптимальний варіант співвідношення людини і держави, який він вбачав у 

балансі, пропорційності їхніх інтересів.  

Творчість І.Франка спрямована на „реанімацію” свободи, при-

таманної менталітету українців з давніх-давен. Причини несвободи 

людей, на думку Каменяра, криються в соціально-культурних, еконо-

мічних основах суспільства, психології народу, укладі його життя. Під 
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насильством І.Франко розумів не тільки фізичний вплив на людину, 

але і політичне, економічне, психологічне придушення свободи. Дуже 

часто боротьба за владу, на думку письменника, призводить до зане-

дбання постулату про людину як найбільшу цінність.  

Давню Протагорову істину – «людина є мірою усіх речей» – 

І.Франко вважав основою цивілізації. Мислитель писав: „…Повного гро-

мадського щастя, повного, так сказати, раю на землі, люди не діб'ються 

ніколи. Але се ще не рація, щоб ми закладали руки і байдужно дивилися, 

як міцний душить слабого, як багач кривдить та висисає бідного, як оди-

ниці кривдять та руйнують сотки й тисячі людей. Чи буде, чи не буде з 

того рай на землі, а ми борімося з кождим поодиноким лихом, з кождою 

поодинокою кривдою” [11, с.345]. Міркування І.Франка, висловлені на 

межі ХІХ-ХХ століть, не втрачають своєї актуальності і сьогодні. 
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ВПЛИВ БІОЕТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ  

ПОКОЛІНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

 Сучасний стрімкий розвиток біологічної науки відкрив прин-

ципово нові методи лікування хворих, відтворення організмів, нові 

можливості в розвитку біотехнологій. Біоетика – цефілософська кате-

горія, що охоплює етичні аспекти меж дозволеного втручання в люд-

ське єство засобами сучасної науки. Науковий поступ як передумова 

виникнення право біоетики стали такі відкриття, як: відкриття подвій-

ної структури ДНК та початок розвитку генетики: людина знаходить 

головне джерело своєї біологічної ідентичності (1953р.); початок за-

стосування реанімаційних технологій (1954р.); перша наукова праця 

про трансплантацію нирки (1955р.); перші вдалі документально зафік-

совані експерименти зі штучним заплідненням тварин invitro (1959р.); 

початок клінічного застосування гормональних контрацептивів 

(1960р.); перша трансплантація людського серця (1967р.); народжуєть-

ся перша дитина (дівчинка) в результаті запліднення за допомогою 

технології запліднення у пробірці і перенесення ембріонів (1978р.); 

народження клонованої вівці Доллі (1997р.);  наукова сенсація: інфор-

мація про народження першої клонованої людини (2002р.). 

Біоетика повинна створити сукупність обов’язкових для всього 

людства моральних принципів, норм і правил, визначити межу втру-

чання людини у природу, перехід через яку неприпустимий. Необхідно 

зазначити, що еволюція медичної  етики має свої давні істотки видатні 

лікарі наприклад таки яке Гіппократта його принцип «не нашкодь», 

Парацельста його принцип «роби добро». 

Основні причини, що зумовили актуальність та інтенсивний ро-

звиток біомедичної етики (біоетики) останнім часом є 1) якісно новий 

рівень розвитку медицини, що поставив перед суспільством безліч со-

ціальних, морально-етичних і правових проблем; 2) заклопотаність 

населення небезпекою, яка виникла, і непередбачуваністю наслідків 

впровадження у практику недостатньо перевірених нових досягнень 

біомедичних технологій; 3) недосконалість танедостатність правових 

приписів медичної етики і деонтології при поясненні і пошуках 

розв’язань проблемних питань медицини тощо. 

Слід зауважити, що розглядаючи визначення біоетики як юри-

дичної категорії  «правова біоетика» – це сукупність правових норм, 
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які регулюють наукові дослідження та медичну практику, об’єктом 

яких є людина [1]. В Конвенції «Про захист прав і гідності людини що-

до застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та 

біомедицину» яка була прийнята  Рада Європи та Європейський Сою-

зОв’єдо4 квітня 1997 року , метою та предметом якої є: захист  людсь-

кої гідності і  тотожності при застосуванні сучасних можливостей біо-

логії і медицини; недоторканність біологічної цілісності людини; пова-

га до самовизначенності людини [2]. Також Конвенція передбачає, що 

біологічна цілісність людини це 1) цілісність тіла; 2) цілісність психі-

ки; 3) цілісність генетичного матеріалу людини. 

Про актуальність проблем правового регулювання медичної дія-

льності особливого значення набувають питання ролі, значення і пра-

вових особливостей функціонування комітетів з питань етики (етичних 

комітетів) в галузі охорони здоров’я громадян. Ситуація, що існує сьо-

годні, дозволяє розглядати етичні комітети як засіб захисту прав паці-

єнта й окремих категорій населення та важливий інструмент юридич-

ної регламентації окремих видів медичної діяльності. 

Основні принципи державної політики в галузі біоетики в Укра-

їні є громадяни України та їх права, здоров’я людини  – найважливі-

ший пріоритет нашої держави, впровадження і використання  резуль-

татів  наукової  та  промислової  діяльності повинні не спричиняти  

негативну дію на стан здоров’я  людини та живої природи і її складо-

вих, дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони 

здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій; гума-

ністична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських 

цінностей над національними, груповими або індивідуальними інте-

ресами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих 

верств населення; рівноправність громадян, демократизм і загальнодо-

ступність медичної допомоги та інших послуг у галузі охорони здо-

ров’я; відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культу-

рного розвитку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-

технічна і фінансова забезпеченість; орієнтація на сучасні стандарти здо-

ров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень 

із світовим досвідом у галузі охорони здоров’я тощо [3; 4, с.29]. 

Держава створює нормативні акти, які гарантують громадянам 

дотримання етичних принципів і норм в процесі наукової  та практич-

ної діяльності, зокрема в галузі біології та медицини [5]. Найважливі-

шим фактором державної політики в галузі біоетики є принцип розви-

тку  біоетичних норм і правил, які повинні  випереджати  впроваджен-

ня  в  практику новітніх  технологій, гарантувати при їх застосуванні 

громадянам України особисті права і  свободи,  забезпечувати  повагу 

до їх людської гідності, тілесної цілісності та індивідуальності, а також 
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збереження навколишнього природного середовища.  Слід зауважити, 

що основними напрямками державної політики в галузі біоетики є фо-

рмування законодавчої та нормативної бази, вдосконалення існуючих 

законодавчих актів що стосується біоетики, з врахуванням міжнарод-

них положень та норм.  
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Кінець позаминулого та початок минулого сторіч ознаменува-

лись розвитком концепцій, течій праворозуміння, які критикували па-

нуючий у ті часи юридичний позитивізм. У центрі розвитку правової 

думки континентальної Європи знаходилась школа вільного права, 

духовним і ідейним батьком якої був Євген Ерліх. В світлі концепції 

вільного права Євген Ерліх приділяв значну увагу аналізу феномену 

«живого права», зазначаючи, що це право яке домінує в житті саме по 

собі, незалежно від того чи відображене воно у правових нормах. Дже-

релом пізнання такого живого права є по-перше, сучасні юридичні 

документи, по-друге, пряме спостереження за життям, звичаями, зви-

чайною практикою, за всіма суспільними  союзами, та нормами, які 

були ними схвалені і затверджені,  а також тими, які  не знайшли ви-

знання у спільнотах [1, c. 493]. 

Євген Ерліх критикував пануючий у ті часи формалістичний пі-

дхід до права.  Для пошуку механізмів боротьби з позитивізмом в 

юридичній науці і практиці, науковець за допомогою свого «семінару 

живого права» збирав фактичний матеріал, який мав спростувати тео-

рію, яка наполягала на необхідності досліджувати виключно тексти 

писаного права.  Таким чином, Ерліх, докладав зусиль для надання 

«нового» теоретичного обґрунтування існуючому праву, приділяючи 

значну увагу дослідженню звичаєвого права, судової практики, явищ 

господарського життя [2, c. 149]. 

Євген Ерліх вважав, що в текстах закону неможливо вмістити 

всю різноманітність соціального життя, тому і стверджував, що право 

корениться, не в текстах законів, а  в житті [3, c. 448]. Науковець за-

значав, що центр тяжіння правового розвитку лежить не в законодав-

стві, не в юридичній науці, не в судових рішеннях, а в самому суспіль-

стві [1, Передмова]. У своїй роботі «Основи соціології права» Євгена 

Ерліх писав, що тільки те, що є частиною життя, стає живою нормою, 

все решта є звичайною доктриною, догмою, теорією [1, c. 41]. 

Таким чином, Евген Ерліх наголошував на тому, що джерелом 

пізнання права повинні бути не закони, юридична догматика, юридич-
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на література, а безпосереднє спостереження життя, вчинків, вивчення 

звичаїв, документів, які відображають здійснення права [3, c. 450]. 

Своїм аналізом і віднаходженням живого права в реальному 

житті, Є. Ерліх   сприяв звільненню юриспруденції від надмірного 

впливу на неї формальної логіки і силогістики. 

Послідовники Є. Ерліха – Ф.Жені та Г. Канторович стверджува-

ли, що судді при прийнятті рішень не повинні обмежуватись виключно 

логічними методами, а повинні враховувати моральні, політичні, еко-

номічні передумови та цінності [4, c. 273]. 

На думку вченого, питання права не може бути відокремлене від 

питання фактів. При вирішенні справи, суддя повинен концентрува-

тись на конкретному, а не на абстрактному, що виражається в необхід-

ності виводити рішення із аналізу фактів, яке потім обґрунтовується 

правовими нормами [1, c. 172-173].  

Представники школи вільного права стверджували, що вине-

сення рішень суддями повинно підпорядковуватись не лише формаль-

ній логіці, але й почуттям, емоціям, інтуїції [5, c.517]. Як зазначав, Єв-

ген Ерліх, особиста нота в усі часи була властива судовій практиці, у 

всі часи на неї певною мірою впливали суспільні, політичні, й культу-

рні течії [6, c. 9]. 

На думку Євгена Ерліха, суддя повинен самостійно відшукати 

норму для вирішення конкретної справи, незалежно від того вирішує 

він дану справу на основі правової норми чи без неї [7, c. 45-46]. 

Ідеї Є. Ерліха та інших послідовників школи «вільного права» 

хоч і мали значне поширення, однак не були прийняті повністю конти-

нентальною європейською правовою традицією, яка все ж більшою 

мірою була орієнтована  на сувору ієрархію джерел права, яка віддає 

перевагу законодавству, як основі винесення судових рішень [5, c. 

449]. Крім того, школа не отримала розвитку в агло-саксонській пра-

вовій сім’ї,  оскільки в країнах цієї сім’ї судова практика швидше реа-

гує на соціальні зміни і розвивається швидше, ніж теоретичні знання. 

Проте вчення Ерліха значно вплинули на соціологічну юриспруденцію 

Роско Паунда  і стали основою для формування і розвитку американ-

ської школи правового реалізму, представниками якої є Олівер Холмс, 

Роско Паунд, Карл Ллевелін, Джером Франк [5, c. 518-519; 8, c. 552].  

Роско Паунд стверджував, що роботи Євгена Ерліха були най-

потужнішою силою того часу, що змогла побороти аналітичний підхід 

у праві [9, c.110], а його книгу «Соціологія права» назвав найвидатні-

шою книгою покоління [10, c. 335].  

Американський реаліст Карл Ллевелін визначав Євгена Ерліха, 

представником реалістичної юриспруденції [11, c. 96]. 
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Історично школа правового реалізму сформувалась, як реакція 

на механічну юриспруденцію, яка тривалий час панувала у правознав-

стві та юридичній практиці. Основне завдання правового реалізму по-

лягало у необхідності побороти  юридичний формалізм, який знаходив 

свій вияв у механічному, силогічному  підході до вирішення справ та у 

формуванні судової аргументації, шляхом використання формальної 

логіки та методу дедукції при аналізі норм права, які потім застосову-

ються до фактів справи. Дійсно, в роботах американських реалістів 

можна простежити певну рецепцію та розвиток ідей, які початково 

були висвітленими у школі «вільного права». Американські правові 

реалісти, розвивали у своїх працях необхідність емпіричного вивчення 

живого права, детального аналізу фактів при вирішенні суддями справ 

із подальшим пошуком належної правової норми. 

Засаднича ідея американських правових  реалістів полягала у 

тому, що першочергово судді вирішують справи, здійснюють судочин-

ство не шляхом формального застосуванням норм законодавства, а 

шляхом пошуку справедливості, аналізуючи факти справи. Реалісти 

вважають, що правові норми використовуються лише для раціоналіза-

ції рішення, яке вже попередньо було прийняте без здійснення аналізу 

норм законодавства, а шляхом застосування розумного глузду, життє-

вого та професійного досвіду, інтуїції, та почуття справедливості [12, 

c. 159]. Однак аналіз фактів повинен здійснюватись з урахуванням со-

ціальної, психологічної, комунікативної реальності [13. c. 103-105, 

111]. Разом з тим, варто зауважити, що незважаючи на схожість ідей 

течій існувала суттєва відмінність, яка демонструє еволюціонування  

концепції американського правового реалізму у напрямку тяжіння до 

людиноцентризму. Так, у роботах Євгена Ерліха основна увага приді-

ляється «союзам», які є вихідним джерелом права. 

Науковець зазначав, що витоки права потрібно шукати в суспі-

льстві, в утворюючих його об’єднаннях і спілках, таких як сім’я, тор-

говельні об’єднання, общини і в самій державі [7, c. 45-46]. 

Отже, Є. Ерліх розумів суспільство не як сукупність окремих 

індивідів, а як комплексне сплетіння людських союзів. Тому, щоб зро-

зуміти джерела, розвиток та сутність права, потрібно насамперед ви-

вчити порядок, який існує в союзах [14, c. 38-39]. 

В свою чергу, в роботах Роско Паунда, Олівера Холмса та й ін-

ших правових реалістів можна прослідкувати тяжіння до інтересів і 

потреб кожного окремого індивіда, і до необхідності суддям аналізува-

ти факти, які породжуються внаслідок діяльності окремої людини. 

Один із перших фундаторів американського правового реалізму Олівер 

Холмс стверджував, що правова реальність розкривається не у логіці, а 

у досвіді, який формується під впливом моральних норм, політичних 
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чинників,  діяльності суддів, а не під дією силогізму, що знаходить 

своє виявлення у правилах, яким люди повинні підкорюватись [15]. 

Холмс стверджував, що правова реальність знаходить своє міс-

це у соціальних зв’язках, а тому наполягав на необхідності емпірично-

го вивчення юристами живого права. Основою ж правової реальності є 

людина, яка живе символами, і те, що повинно символізуватись обра-

зом права, повністю залежить від мислення спостерігача. Тому право 

слід вивчати як великий антропологічний документ [16, c. 674]. 

Джером Франк, надаючи визначення праву, розглядав цей фе-

номен через призму розуміння кожної окремої людини, зазначаючи, 

що коли давати визначення праву, з точки зору звичайної особи,  яка 

не має юридичної освіти, то для неї правом виступає конкретне рішен-

ня суду з усіма фактами, які аналізувались у справі. І поки суд не про-

аналізує усі факти та не винесе відповідне рішення, для цієї особи пра-

во не існує. До моменту винесення рішення існує лише попередня по-

зиція юриста, щодо прогнозованого рішення судді, яке саме по собі не 

є правом [13, c. 50]. Таким чином Джером Франк ставить людину у 

центр творення і існування правової реальності.  

Висновки. Незважаючи на відмінності, які існували між шко-

лою вільного права та школою правового реалізму, рецепція та розви-

ток ідей Євгена Ерліха у роботах американського правового реалізму 

прослідковується, про що неодноразово зазначали й самі реалісти, на-

голошуючи на важливості і прогресивності думок ідеолога концепції 

«живого права».   
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Сьогодні студентство юридичного факультету Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича святкує 25-річчя з 

моменту відродження юридикуму на теренах Буковини. Чвертьстоліт-

ній ювілей славний вагомими здобутками молодого покоління правни-

ків, високими звершеннями та досягненнями в навчанні, науці та гро-

мадській діяльності.  

Студенти юридичного факультету неодноразово були призерами 

в судових дебатах з цивільного права і процесу імені С. Дніст-

рянського (Львівський національний університет імені Івана Франка). 

Команда “Парадигма” достойно представила факультет на І Всеукра-

їнських судових дебатах з податкового права (м. Ірпінь). Інша команда 

посіла третє місце на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності “Правознавство” (Юридичний інститут Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника). 

Факультет постійно організовує студентські конференції, “круг-

лі столи” тощо. Так, 29-30 вересня 2012 р. на базі факультету працю-

вала Перша Всеукраїнська школа з фінансового права, яку організував 

Чернівецький осередок Західного Регіону Ліги студентів Асоціації 

правників України. Через рік розпочала роботу Друга Всеукраїнська 

школа з фінансового права, учасниками якої стали провідні науковці 

та студенти багатьох вищих навчальних закладів України. 18-19 жовт-

ня 2014 р. відбулась Третя Всеукраїнська школа з фінансового права.  

Робота значної кількості студентських наукових гуртків на факульте-

ті забезпечує всебічну реалізацію наукового потенціалу студентів за напря-

мами, що перебувають у сфері наукових інтересів кафедр факультету. 

Досягнення високих академічних цілей, бажання пізнавати гли-

бини правничої науки зумовлені віковими традиціями на західноукра-

їнських землях. У 1875 році австрійська влада заснувала університет у 

Чернівцях з юридичним факультетом, що відкрило можливість підго-

товки кваліфікованих юристів для забезпечення потреб краю у кадрах 

адміністративних установ, судів, прокуратури, адвокатури, нотаріату. 
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Першочерговим завданням австрійської влади було формування 

професорсько-викладацького складу факультету. Свій перший навча-

льний рік із середини жовтня 1875 р. він розпочав у складі лише 8 ви-

кладачів: професорів Фрідріха Ферінга, Фрідріха фон Ліблоя, Фрідріха 

Кляйнвехтера, Костянтина Томащука, приват-доцентів Людвіга Шіф-

фнера, Рабана фон Канштейна, Карла Гіллера та Василя Воляна [3; 14, 

р. 339]. У наступному навчальному році цей колектив поповнили про-

фесор Юліус Платтер і приват-доцент Йоган Вайсман [4, с.16-17].  

Навчання на юридичному факультеті тоді тривало чотири роки та 

було платним. Платити доводилося за вступ, за складання і перескладання 

екзаменів, за участь у деяких семінарах. Так, наприклад, у 1890–1891 на-

вчальному році вартість навчання становила 30 гульденів

 на рік. 

Увесь період навчання поділявся на три групи наук: історії пра-

ва, державознавства та судочинства. Обов’язковими навчальними дис-

циплінами з групи історії права було римське право, церковне право, 

німецьке право, історія Австрійської імперії; з групи державознавства 

– австрійське державне право, право управління, теорія народного гос-

подарства та економічної політики, наука про фінанси. Австрійське 

приватне право, австрійське торгівельне і вексельне право, австрійське 

цивільне право і судочинство, австрійське кримінальне право і судо-

чинство читали студентам з групи судочинства [2]. 

Навчання у кожній із трьох груп наук завершувалося державним 

екзаменом. Річних та семестрових екзаменів не було. Їх скасували в усіх 

австрійських університетах ще у 1850 р. В 1893 р. відбувся поділ держав-

них екзаменів на дві категорії: одні надавали право на здобуття ступеня 

доктора права, інші – можливість доступу до державної служби [5]. 

Викладання навчальних дисциплін забезпечувалося висококваліфі-

кованими педагогами, науковцями зі світовим визнанням. Скажімо, лекції 

з римського права читав професор Є. Ерліх; німецьке право та історію 

австрійського права викладав професор А. Гальбан; фінансово-правові 

дисципліни – Й. Шумпетер та Е. Мішлер; лекції з кримінального права та 

кримінального процесу читали Г. Гросс, К. Гіллер та Ф. Екснер; цивільно-

правові дисципліни – К. Адлер, О. Гравайн; цивільно-процесуальні – 

А. Скедль і К. Томащук; політекономію викладав Ф. Кляйнвехтер. 

Загалом навчання було лекційним. Лекції були безплатними (пуб-

лічними) і платними. Для поглиблення набутих студентами знань, їх під-

готовки до практичної діяльності та залучення до науково-дослідної робо-

ти на факультеті діяли правознавчий та державознавчий семінари. 

                                                           

 Гульден (історична назва “флорин”) – грошова одиниця в Австрії у 

1858–1892 рр. У 1892–1914 рр. 1 гульден = 2 крони = 1,7010 німецької 

марки = 0,405 долара США = 0,7876 рублів. 
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Досить тривалий час роботою семінарів керували Ф. Ферінг, 

згодом О. Гравайн (правознавчого) та Ф. Кляйнвехтер (державознавчо-

го). Семінари поділялися на відділення. До правознавчого семінару 

належали відділення римського права, німецького права, церковного 

права, австрійського цивільного права, торгівельного і вексельного 

права, кримінального права, цивільного і кримінального процесів; до 

державознавчого – відділення народного господарства, державного 

права і управління, статистики [6, с. 7]. 

Студентську увагу особливо привертав “семінар живого права”, 

зорганізований професором Є. Ерліхом, який вважав, що семінари 

“живого права” дадуть “можливість студентам пізнавати науковий 

метод” і пробудять у них свідомість дійсності. Студенти добровільно 

записувалися кожного семестру на семінар із національної економії та 

фінансової науки та просемінар “Вправи з аналізу газетних повідомлень 

на економічні теми, особливо про процеси на ринку грошей” професора 

Й. Шумпетера. Великою популярністю користувався також семінар зна-

ного процесуаліста А. Скедля “Вправи із цивільного процесу”. 

Незважаючи на те, що нормативно-правова база формально за-

безпечувала особисті права і свободи студентства, на практиці вони 

були обмежені, а іноді грубо порушувалися. Чимало положень авст-

рійської конституції 1867 р. й ряду інших законів існували у вигляді 

декларацій і не підкріплювалися механізмом уведення їх в дію. Зокре-

ма, це стосувалося тези про рівноправність народів та їхніх мов, яка не 

отримала належного роз’яснення в законодавстві: повсюдно переважа-

ла німецька мова. Це стосувалося як діловодства, так і навчального 

процесу у Чернівецькому університеті. 

Викладання навчальних дисциплін на факультеті велося винят-

ково німецькою мовою. У часи заснування університету мовних обме-

жень щодо подання документів для вступу практично не було. Як пи-

сала “Буковина” (1902 р.), “доси був звичай, що кожний студент рускої 

народности без ніяких перепон на підставі свідоцтва зрілости в рускій 

мові, бував прийманий до університету” [7, с. 2]. Однак пізніше вимагався 

переклад українського свідоцтва німецькою мовою, а з 1902 р. необхідним 

стало і нотаріальне посвідчення перекладу. З того часу будь-які ділові 

папери, написані ненімецькою мовою, не тільки не приймалися, але й не 

розглядалися. Це наболіле питання неодноразово порушувалося на зборах 

іншомовних студентів, у першу чергу румунів та українців. Якоюсь мірою 

це позначалося як на національному складі студентства, так і на “приваб-

ливості” юридичного факультету за межами регіону.  

Україномовних студентів було найменше. Серед причин такої 

ситуації у 1899 р. громадський діяч, редактор газети “Буковина” 

Р. Стефанович назвав наступні: а) бідність українців; б) німецькомов-
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ність буковинських гімназій та університету [9, с. 2]. Найбільший від-

соток серед студентства юридичного факультету належав німцям та 

євреям. До 1900 р. їх кількість перевищувала 60 % усіх студентів-

правників. Це були представники найзаможніших і найосвіченіших 

верств населення краю. Українці ж переважно були дітьми священиків. 

Загалом студенти були вихідцями з Буковини, Галичини, Угорщини, 

Боснії і Герцеговини та з інших провінцій Австро-Угорської імперії [8, 

с. 3]. З іноземних держав, за винятком Румунії, студентів майже не 

було. “Буковина” у 1900 р. писала: “…Фахівці, що працювали на тім фа-

культеті, відповідаючи практичним вимогам науки права в Австрії, не 

могли дати щось такого, що притягало би чужинців; також, на жаль, не 

можна було спочатку викладати таких предметів, як філософію права, … 

право народів; … на заграничне право зовсім не зважали” [1, с. 3]. 

Факультет постійно зростав. Щороку збільшувалося як кількість 

охочих записатися на навчання, так і кількість зарахованих студентів. 

Уже в перше п’ятиріччя (1880 р.) свого існування на факультеті налі-

чувалося понад сотню студентів. Лише за першу чверть існування уні-

верситету кількість студентів збільшилася майже утричі, а за наступні 

десять років – у шість разів. 

Студенти мали формальне право на стипендію. Однак її отримува-

ло дуже мало студентів. Так, у 1905–1906 навчальному році стипендією 

були забезпечені лише 3 % студентів-правників. Усе це призводило до 

того, що малозабезпечені студенти змушені були навчатися упродовж 

тривалого часу, а іноді й узагалі не мали змоги завершити навчання. 

Відповідно до збірника розпоряджень з питань університетсько-

го життя для студентів-правників обов’язковими були пристойна по-

ведінка, дотримання існуючих приписів адміністративних органів уні-

верситету. За завдання матеріальної чи моральної шкоди альма-матер 

винні притягувалися до відповідальності. Дисциплінарними стягнен-

нями були: а) попередження декана; б) покарання ректора; в) відраху-

вання з університету терміном від одного до чотирьох семестрів; 

г) безповоротне відрахування з університету; д) безповоротне відраху-

вання з усіх університетів Австрії. 

Після приєднання Буковини до Румунії у 1918 році декретом ко-

роля Фердінанда І від 12 вересня 1919 р. Чернівецький німецькомов-

ний університет було реорганізовано в румунський, і з 1 жовтня 1919 

року усі факультети (теологічний, філософсько-філологічний та юри-

дичний) повинні були повністю перейти на румунську мову навчання 

протягом трьох років. З червня 1925 року на територію Буковини по-

ширив свою дію Закон Румунії про середню та вищу освіту, а з 9 грудня 

1933 року відповідно до новоприйнятого Закону про організацію універ-

ситетського навчання Чернівецький університет отримав автономні права 
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в організації навчального процесу та наукових досліджень [10, р. 28]. Змі-

нилося і правове становище студентства. Вступ до університету, навчаль-

но-виховний процес, право на отримання стипендій, здобуття наукового 

ступеня тощо почали регулюватися румунськими нормативно-правовими 

актами про вищу освіту. За таких політико-правових перетворень на пер-

ший план “вийшли” румунська мова, румунське громадянство та румун-

ська національність, що призвело до різкого скорочення питомої ваги сту-

дентів інших національностей, зокрема українців. 

Право вступу до університету обмежувалося рядом умов. Перш 

за все при реєстрації на той чи інший факультет перевага надавалася 

румунам, а особи іншої національності мали шанси лише за умови ві-

льних місць на факультетах [12, art. 1]. Така законодавча норма приз-

вела до значного скорочення чисельності студентів-нерумунів, а кіль-

кість студентів румунського походження в університеті за 1918–

1940 рр. зросла майже удвічі. Так, у 1933–1934 навчальному році, коли 

чисельність студентів юридичного факультету досягла найвищої межі 

в румунський період його історії, – це складало третину студентського 

контингенту Чернівецького університету: серед 1012 студентів було 

487 студентів та студенток румунської національності і лише 67 (59 

студентів та 8 студенток) – українців. 

Негативним наслідком обмеження вступу на факультет абітурієн-

тів-нерумунів, було і те, що на факультет стали приймати усіх бажаючих 

румунської національності, незважаючи на слабку підготовку частини з 

них. Підтвердженням цього є “незадовільні” результати екзаменів 1924–

1925 навчального року: зі 139 студентів першого року навчання тільки 99 

(або 70 %) отримали позитивні оцінки на екзаменах. 

У перші роки після встановлення румунської влади на Буковині 

юридичний факультет готував лише спеціалістів для практичної діяль-

ності, тобто ліценціатів
1
. 21 листопада 1922 року відбулося урочисте 

відкриття докторату
2
 на юридичному факультеті [11, р. 2]. Таким чи-

ном, з 1922 року підготовка фахівців проходила за двоступеневою сис-

темою. Перший етап навчання, термін якого не міг бути меншим, ніж 

три роки, – ліценції, та другий етап – два роки – докторату. Загалом 

навчання не повинне було перевищувати  шести років [12, art. 16]. Ці 

терміни були незмінними досить довгий час, тільки з 1933 року термін 

                                                           
1
 Ліценціат – перший науковий ступінь, який присуджувався на тре-

тьому році навчання у вузі та дозволяв викладати у середньому навча-

льному закладі. 
2
 Докторант – науковий ступінь майже рівнозначний ступеню кандида-

та юридичних наук. 
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навчання для ліценціатів збільшився на один рік, тобто до 4 років, а з 

1937 року навчання докторатів зменшилося до 1 року. 

Як і в австрійський період розвитку юридичного факультету, так 

і в румунський, навчання було платним. Платити доводилося за вступ, 

за відвідування занять, за складання і перескладання кожного екзаме-

ну, за користування бібліотекою тощо. Так, за відвідування лекційних 

та семінарських занять студенти у 1925–1926 навчальному році спла-

чували 50 лей рівними частками двічі кожного року у жовтні та люто-

му. За складання чи перескладання кожного екзамену була встановле-

на плата у сумі 100 лей. На фінансування додаткових курсів ліценціати 

сплачували 50 лей, а докторанти – 100 [10, р. 84]. 

Плата щорічно збільшувалася, і, як засвідчують тогочасні дже-

рела, університетські такси були надто обтяжливими для буковинсько-

го населення. У 1933 році через неспроможність оплати батьками за 

навчання своїх дітей у Чернівецькому університеті в парламенті Руму-

нії навіть постало питання про закриття університету на Буковині.  

Здебільшого, у перші роки румунського періоду історії факуль-

тету програми навчальних курсів були “запозичені” у юридичних фа-

культетів провідних румунських університетів (Бухарестського, Клу-

зького, Ясського). Та з ростом професорсько-викладацького складу 

навчальні курси вдосконалювалися, перероблялися, з’являлися нові.  

Кожен рік навчання мав свою програму курсів. Так, для студен-

тів першого курсу ліценції обов’язковими були курси: енциклопедія 

права, римське право, цивільне право Румунії, конституційне право 

Румунії, політична та національна економіка. На другому році канди-

дати у ліценціати вивчали римське право, цивільне право Румунії, ад-

міністративне і кримінальне право Румунії, кримінальний процес Румунії, 

фінанси та статистику. Програма третього року навчання включала: коме-

рційне право Румунії, цивільний процес Румунії, публічне міжнародне 

право, історію румунського права, криміналістику та судову медицину 

[13, art. 7]. З уведенням чотирирічного терміну навчання у 1933 році про-

грама навчальних курсів для ліценціатів дещо змінилася. 

Курси докторату розподілялися на дві секції: юридичну та полі-

тико-економічну. Студенти докторату юридичної секції на першому 

році навчання вивчали порівняльне цивільне право, порівняльне кон-

ституційне право, порівняльне кримінальне право та криміналістику. 

Другий рік навчання містив такі курси, як міжнародне приватне право, 

порівняльне комерційне та морське право, порівняльне церковне право 

та церковну політику, соціологію та філософію права. Для студентів 

докторату політико-економічної секції на першому році навчання ви-

кладалися курси з політики та засобів масової інформації, національної 

економіки та політики, порівняльного конституційного права; на дру-
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гому році – порівняльне комерційне та морське право, міжнародне пу-

блічне право, порівняльне адміністративне право, порівняльне церков-

не право та церковна політика. 

Навчання здебільшого проводилося у лекційній формі. Однак з 

1929 року в практику увійшли і семінарські заняття. Насамперед до 

навчальної програми студентів першого та другого курсів був уведе-

ний семінар з цивільного права Румунії; для студентів третього року 

навчання – з історії права Румунії. І тільки з 1937 року проводилися 

семінарські заняття майже з усіх курсів, що читалися на факультеті.  

Для отримання диплома ліценціата чи доктора складалися державні 

екзамени. Згідно зі ст. 33 Регламенту факультету диплом ліценціата нада-

вався студентам після складання всіх екзаменів у кінці третього (згодом 

четвертого) навчального року. Ступінь доктора права надавався після ус-

пішного складання трьох екзаменів. Перші два екзамени складалися з 

предметів, що викладалися на першому та другому році докторантури. 

Третій екзамен складався з проблематики докторської роботи.  

Студенти юридичного факультету румунської національності, 

які були матеріально незабезпеченими та здавали іспити регулярно, 

мали право на отримання стипендій чи неповних стипендій. Стипендії 

надавалися лише на основі конкурсу. У 1921 році, з нагоди урочистої 

інавгурації, король Фердінанд І пожертвував 200 000 лей Чернівецько-

му університету. Так, було створено “Фонд-Кароль-Фердінанд”. З ко-

штів даного фонду передбачалися 10 стипендій по 1000 лей щорічно 

протягом 4 років (серед них 3 стипендії для студентів-юристів). 

Незважаючи на підтримку короля, стипендіальне забезпечення 

студентів-юристів було недостатнім. У різні роки румунського періоду 

історії юридичного факультету виділялося не більше як 10 % держав-

них стипендій. Так, у 1937 році, коли кількість студентів досягла циф-

ри 936, стипендію отримували 42 студенти-юристи.  

Відповідно до Регламенту факультету студенти-юристи знаходи-

лись під наглядом за їх дисципліною, за відвідуванням занять, за громад-

ським життям. Функцію контролю за поведінкою студентів здійснювала 

дисциплінарна комісія факультету. Згідно зі ст. 18 Регламенту порядку та 

дисципліни студентів університету у разі порушення студентами дисцип-

ліни, ухиляння від своїх обов’язків, відсутності поваги до викладачів до 

порушників застосовувалися такі дисциплінарні стягнення: а) усна догана; 

б) догана з розголошенням; в) втрата права з’являтися на екзаменаційну 

сесію або на дві послідовні сесії; г) виключення з університету назавжди; 

д) виключення з усіх університетів країни назавжди. 

Висновки. Отже, відкриття австрійською владою університету в 

Чернівцях стало справжнім культурно-науковим переворотом на Буко-

вині. Різнонаціональне населення краю отримало можливість здобува-
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ти вищу освіту, у тому числі юридичну. Однак, доступ до навчання 

зумовлювався рядом умов та був малодоступним для незаможної верс-

тви населення. Попри політику онімечченя, за студентами різних наці-

ональностей залишався ряд прав та свобод. І, як справедливо зазначав 

професор Є. Ерліх, під час виголошення ректорського звіту про підсу-

мки 1906–1907 навчального року (9 грудня 1906 р.), головним завдан-

ням університету є “копати криницю життя” і ним “по всьому краю 

вже закладені мільйони паростків, чимало дерев уже сьогодні красу-

ються у цвітінні і принесуть завтра багаті плоди”, а “Чернівці та Буко-

вина, без сумніву, не були б без університету тим, чим вони є”. 

Зі встановленням румунської влади на Буковині права та 

обов’язки студентів юридичного факультету стали регламентувалися 

румунськими нормативно-правовими актами про вищу освіту та акта-

ми локального значення, серед яких – Регламент юридичного факуль-

тету. Регламент мав низку негативних наслідків для навчального про-

цесу факультету. Серед них – прийняття на факультет усіх бажаючих, 

незважаючи на слабку підготовку частини з них. Позитивною сторо-

ною Регламенту факультету було підвищення дисципліни студентства, 

покращення відвідування лекційних та практичних занять. 

Університет у 1918-1940 рр. виконував функцію ідеологічного 

центру і оплоту румунізації, тому не дивно, що вступ до нього пред-

ставників українського населення був дуже ускладнений. Це призвело 

до значного зменшення кількості студентів-українців у Чернівецькому 

університеті в цілому та на юридичному факультеті зокрема. 
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Проблемі розуміння права завжди приділялось багато уваги. Во-

на тісно пов’язана з історією, традиціями та культурою того чи іншого 

народу, його іншими антропологічними рисами – правовою ментальні-

стю, стилем юридичного мислення тощо. Соціальна та історична обу-

мовленість права, багатоманітність культур і правових систем створює 

значні відмінності у підходах до праворозуміння, що не дає можливос-

ті сформувати цілісне, єдине уявлення про право. Спроби  дати змісто-

вну відповідь на питання «що таке право?» мали місце з глибокої дав-

нини і тривають до сьогодні. Проте різноманітність підходів до розу-

міння права з плином часу ще більше поглибилася. Будь-яке визначен-

ня не дасть нам чітко зрозуміти, що є правом, оскільки, з огляду на 

складність та багатогранність права, буде доволі однобчним та непов-

ним. На сьогодні існує багато юридичних шкіл, яким притаманні свої 

концепції праворозуміння. Проте, не дивлячись на таку багатоманіт-

ність, можна виділити найбільш загальні, типові теоретичні уявлення 

про те, що є правом.  

Зважаючи на вищезазначене,тип праворозуміння можна визна-

чити як обумовлений світоглядною позицією пізнаючого суб’єкта об-

раз права, що відображає найбільш суттєві, відповідно до цієї позиції, 

ознаки права [1, с.14]. Можна виділяти різні підстави для класифікації 

типів праворозуміння. В залежності від ставлення до «основного пи-

тання філософії» – співвідношення матеріального і ідеального можна 

виділити матеріалістичний та ідеалістичний типи праворозуміння. За 

особливостями і масштабами використання надбань інших галузей 

знань в підходах до праворозуміння: феноменологічний, герменевтич-

ний, антропологічний, психологічний, синергетичний тощо [1, с.14].  

В. Нерсесянц виділяє три типи праворозуміння: 1) легістський 

(позитивістський); 2) природно-правовий (юснатуралістичний); 3) лі-

бертарно-юридичний [2, с.3-15]. Останній тип відповідає його власній 

концепції праворозуміння, яка отримала певне поширення на постра-

дянському просторі, хоча не є затребуваною в західних країнах.  

Російський правознавець О. Мартишин виділяє чотири типи:  

1) юридичний позитивізм (нормативізм); 2) соціологічний позитивізм;  

3) теорію природного права; 4) філософське розуміння права [3, с.1]. Крім 
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того, вчений говорить про ще один підхід, що лежить в основі різного 

співвідношення принципів зазначених чотирьох типів – інтегративний. 

І. Честнов виходить із трьох типів раціональності та виділяє три 

критерії для типологізації: 1) філософський; 2) соціологічний; 3) культур-

но-історичний [4, с.56-94]. В залежності від ставлення до права різних 

народів, культур та цивілізацій вчений виділяє такі типи праворозуміння 

як європейський (християнський), мусульманський або ісламський, індо-

буддійський, китайсько-конфуціанський, японський [4, с.73-83].   

Ще один російський правознавець О. Поляков пропонує дві під-

стави для класифікації типів праворозуміння: 1) теоретичну; 2) прак-

тичну. Практичний тип праворозуміння відображується в суспільній 

правовій свідомості у вигляді найбільш загальних ознак, що характе-

ризуються ставлення суспільства до права. За цим підходом кожна 

цивілізація, народ має власний тип праворозуміння.  

Таким чином, єдиної класифікації типів праворозуміння немає. 

Хтось із вчених виділяє окремі теорії, концепції, школи праворозумін-

ня в типи, інші розглядають основні типи, в рамках яких формуються 

школи, що іноді запозичують деякі ідеї інших типів. Для теорії права 

як базисної юридичної науки вихідне і визначальне значення має пок-

ладений в її основу той чи інший тип розуміння права. Саме тип пра-

ворозуміння визначає парадигму (смислову модель, взірець) пізнання 

правових і державних явищ. 

Якщо виходити з позиції українськогоісторичного, соціального 

та культурного простору, то найбільш зваженою видається така класи-

фікація типів праворозуміння: 1) природно-правовий (юснатуралізм);  

2) позитивістський (легістський, етатистський, нормативістський);  

3) соціологічний. В основі даної типології лежить «ідеологічний» кри-

терій, тобто вихідні концептуальні ідеї, які визначають зміст праворо-

зуміння [1, с.15]. На нашу думку, такому поділу на типи відповідають 

форми існування правової матерії: 1) ідеали та ідеї про право; 2) пра-

вові норми, тобто загальнообов’язкові правила поведінки в суспільст-

ві; 3) суспільні відносини, що обумовлюють правові норми та опиня-

ються під їх впливом. 

Природно-правовий тип праворозуміння є одним з найдавніших. За 

своєю сутністю юснатуралізм (від лат. «jus» - право) є протилежністю 

правового етатизму. Природне право колись трактувалось як дещо пос-

тійне та незмінне, проте наразі переважає трактування природного права 

як поняття динамічного, що постійно еволюціонує. Як і всі закони приро-

ди, воно є досконалим та самодостатнім. Природне право, відповідно до 

цього підходу, сприймається як втілення справедливості, свободи, мора-

льності, добра та вважається абсолютною цінністю [5 , с.8].  
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В античні часи походження права пояснювали через закони при-

роди, яким підкоряється все живе. Природні закони, що змушують 

людей захищати себе, дбати про себе та свою власність, вступати в 

шлюб, народжувати дітей тощо. Природне право було такою ж приро-

дною закономірністю як народження та наступна смерть. В Середньо-

віччі природне право обґрунтовувалося на божественних засадах. Роз-

винулась теологічна теорія, відповідно до якої право вважалося волею 

Бога, що знаходила своє відображення в людському розумі та Священ-

ному писанні. У XVII-XVIII століттях  його пов’язували з правами та 

свободами людини, що виходили з її природи. В епоху Просвітництва 

вважалося, що весь перелік прав можна вивести з людського розуму, 

він мав незмінний та постійний характер, оскільки закони розуму не-

змінні та постійні [6, с.13-18]. Уже в новітні часи поширення отримала 

концепція, згідно з якою природне право являє собою правовий ідеал, 

який є метою позитивного права, того, що інституціоналізується держа-

вою. Юснатуралізм як тип праворозуміння представлений такими школа-

ми як природно-правова (Аристотель, Цицерон, Гуго Гроцій, Монтеск’є, 

Кант, Гегель), неотомістська (Ж. Дабен, В. Катрайн, Ж. Марітен), фено-

менологічна (Е. Гусерль), екзистенційна (Е. Фехнер, В. Майгофер), герме-

невтична (А. Кауфман, В. Гассемер) та деякими іншими.  

Ідейною протилежністю юснатуралізму є правовий етатизм (від 

фр. «etat» - держава), який ще називають позитивізмом, нормативіз-

мом, легістським типом. Відповідно до цієї концепції право є творін-

ням держави або, принаймні, опосередковується державою, аби отри-

мати свої властивості та стати безпосередньо правом. Згідно з норма-

тивістським підходом право можна визначити як систему загальноо-

бов’язкових правил поведінки, що встановлені чи санкціоновані дер-

жавою. Право є завжди формально визначеним, тобто знаходить своє 

втілення в писаних нормативних актах, забезпечується силою держав-

ного примусу [5, с.8-9]. В. Ленін з цього приводу писав: «право є ніщо 

без апарату, здатного примушувати до дотримання норм права» [5, с.8-

9]. Навряд чи Леніна можна вважати визнаним фахівцем у галузі пра-

ва, але у своїй фразі він доволі точно відобразив ставлення прихильни-

ків позитивізму до такого явища як право, оскільки останні визнають 

правом певну сукупність приписів, виконання яких обов’язково забез-

печується якоюсь організованою структурою, наприклад, державою.  

Волюнтаристське трактування взагалі зображує право як волю 

певної організації (держави, народу, класу, нації тощо), що зведена до 

закону. Легістський підхід дозволяє допустити, що право є довільним, 

тобто може бути штучно нав’язане суспільству примусово, незважаю-

чи на ставленні тих, хто підпадатиме під його дію. Такий підхід обхо-

дить стороною морально-ціннісну проблематику в праві, вважаючи, 
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що вона не зачіпає його природу, або надає їй другорядне значення, 

віддаючи пріоритет державній волі. Тим не менше, як видається, мож-

на говорити й про те, що цінністю права в такому випадку є сам наказ, 

норма безвідносно до їх змісту.  

Взагалі, етатизм отримав свій початок ще в ученні давньогрець-

ких софістів, а емпіричне підтвердження – у період становлення в Єв-

ропі абсолютистських держав. Філософською основою цього типу є 

вчення позитивізму, відповідно до якого людський розум не здатний 

проникнути в сутність речей, а тому наука повинна уникати метафізи-

ки, яка прагне дослідити причини явищ, та зосередитись на описі 

явищ. Наукове знання (в тому числі і правове) може бути лише пози-

тивним, тобто заснованим на синтезі висновків природничих і суспіль-

них наук. Як наслідок, предметом дослідження теорії права постає су-

купність знань про встановлені державою норми та їх взаємозв’язки 

між собою. Позитивістські концепції знаходять своє відображення в 

ідеях юридичного позитивізму (Остін, Бергбом, Гербер, Еспінас, Кор-

кунов, Шершеневич, Палієнко), нормативізму або «чистої теорії пра-

ва» (Кельзен), аналітичної школи (Харт) як правових шкіл. 

Соціологічний тип праворозуміння намагається пізнати право як 

соціальне явище, що відображає закономірні умови соціальної дійсно-

сті і є відносно незалежним від держави. Право, таким чином, виникає 

безпосередньо в суспільстві та поступово, через окремі правовідноси-

ни складається в норми. Частина таких норм, як правило найбільш су-

спільно значущих, отримує визнання держави, що відображається в 

закріплені норм в нормативних актах чи санкціонуванні з боку держа-

ви в певних джерелах. Для соціологічного підходу, мабуть, головною 

ознакою права є його реальність у визначенні поведінки осіб, їх прав 

та обов’язків [7, с.88-93]. Усі норми втілюються в суспільних відноси-

нах, точніше норми обов’язково породжуються реальними відносина-

ми. Тому спочатку виникають відносини, які поступово виділяють но-

рму дії, правило поведінки такій ситуації, яка стає правовою нормою. 

Відповідно до соціологічного типу праворозуміння, право – це те, що 

реально, дійсно, існує а не те – що існує в законах чи чиїхось «абсолю-

тних», «вічних» моральних цінностях. «Книжне» право часто є «мерт-

вим», воно не справляє впливу на суспільні відносини, а тому є позба-

вленим основної функції – регулювання. Такому праву немає чого ре-

гулювати, тому воно просто перестає бути правом. Концепція, хоча її 

засади були закладені європейськими вченими, розвинулась на амери-

канському континенті – у вигляді соціологічної юриспруденції. На-

прямок сформувався під впливом бурхливого розвитку соціології в 

XIX-XX століттях та значній історичній ролі судової гілки в англосак-

сонській системі. Течіями соціологічного типу праворозуміння можна 
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вважати школи реалістичну (Д. Грей, О. Горбі, Д. Франк, До. Лльовел-

лін, Е. Паттерсон), «живого права» (Ерліх, Фукс, Салейль, Ламбер), 

солідаризму (Дюгі, Боннар, Реглад), прагматизму (Холмс, Міллер, 

Грей), інституціоналізму (Оріу, Ренар, Даві, Сорокін), інструменталіз-

му (Паунд, Стоун,  Кернс, Селзнік). 
У переважній більшості випадків праворозуміння розглядається 

як категорія доктринальної правосвідомості, тобто наукова категорія, 
що пов’язується з науковим пізнанням. Проте, як слушно зазначає  
М. Козюбра, при всьому значенні наукового пізнання для осмислення 
права, виявлення закономірностей його функціонування і розвитку, 
для розуміння права як особливого феномену такого пізнання недостатньо 
8, с.39. Право, як феномен, не може бути зрозумілим виключно на основі 
наукової парадигми з її орієнтацією на такі критерії як об’єктивність, дос-
товірність, верифікованість, можливість практичного відтворення резуль-
татів тощо. Право ґрунтується не тільки на знанні, а й на певних цінностях 
– справедливості, свободі, рівності тощо 1, с.13. 

Загальна теорія права та філософія права на сьогоднішній день 
вважаються окремими науками, галузями знань, які мають різні підхо-
ди до права. Ж.-Л. Бержель зазначає, що якщо загальна теорія права 
вивчає правові явища такими, якими вони є, ґрунтуючись на «спосте-
реженні за правовими системами», то філософія права досліджує право 
таким, яким воно повинно бути, «звільняючи його від технічного апа-
рату та намагаючись за рахунок цього досягти сутності права та поба-
чити його метаюридичне значення»9, с.19. Проте, видається, що для 
того, щоб зробити висновок про те, яким має бути право, варто відш-
товхуватись від того, яким право є. 

С. Алексєєв, в свою чергу, говорить про те, що «немає цілісної 
науки права як підрозділу наукових знань». Є два полюси різного нау-
кового ступеня – з одного боку юридичний позитивізм, дисципліна «не 
високого наукового рівня, але потрібна в прагматичному плані», а з 
іншого – філософія права, яка реалізує відносно до правового матеріа-
лу такі категорії як «свобода», «справедливість», «мораль», «добро і 
зло». При цьому С. Алексєєв акцентує на корисності та глибині аналі-
тичної юриспруденції, вважає, що вплив певних «філософських розро-
бок» на цю науку є надзвичайно позитивним – «використання філо-
софських категорій на матеріалі догми права показує, що тут може 
бути досягнуто суттєвого просування вперед теорії права». Проте про-
блема залишається – згадані «два полюси» на даний момент дійсно 
знаходяться далеко один від одного. 

О. Поляков наводить нас на суперечливість явища права в кон-
тексті науки та ідеології. Він стверджує, що ідеологія є різновидом 
ціннісного знання, тобто такого знання, що ґрунтується на ставленні 
до цінностей. Цінність сприймається людиною не через об’єктивні 
достовірні відомості, а через емоційне ставлення, переживання. Раціо-
нально обґрунтувати з позиції науки, чому цінність є такою не вида-
ється можливим7, с.31-33. Автор зазначає, що для обґрунтування 
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певної теорії необхідно використовувати філософію, яка «повинна бу-
ти посередником між ідеологією та теорією».  

Ще одним важливим фактором, що впливає на дослідження пра-
вового знання як такого, є значні культурні відмінності суспільних 
систем. Вони проявляються в формуванні та функціонування націона-
льних правових систем і є наслідком різних уявленнях про право, нау-
ку, суспільство, людину взагалі. Їх дія відбивається і в правосвідомості 
певного соціуму, його правовій культурі, у способах і типах норматив-
ного регулювання суспільних відносин, особливостях правозастосу-
вання. Зокрема, такі відмінності є яскраво вираженими в ставленні до 
права так званих «західної культури», «східної культури» та традицій-
них суспільств. Як дана доповідь, так і підхід до праворозуміння, що 
висвітлюється в ній, створюються під впливом «європейського» світо-
гляду, який є часто неприйнятним для інших суспільств. При чому 
необхідно зауважити, що відображення нами матеріалу з інших пози-
цій, в сенсі антропосоціокультурному, не виявляться можливим, оскі-
льки ми знаходимося в «західному» соціальному, історичному, цивілі-
заційному середовищі, маємо відповідний світогляд. 

Культурні відмінності, а разом з ними й різні підходи до право-
розуміння, «світорозуміння», є наслідком природних, історичних, по-
літичних, соціальних, економічних умов розвитку суспільств, цивілі-
зацій. Зокрема, право сприймається в «європейському», і українському 
в тому числі, суспільстві як важлива соціальна цінність, оскільки на-
шому соціуму характерне надання переваги індивідуальному началу 
перед колективним. Ще з античних часів людини сприймалася як са-
модостатня істота, що наділена розумом, свободою вибору, здатністю 
обирати шлях свого життя, власну долю. Тому особа жила для самої 
себе, а не для якоїсь високопоставленої людської істоти чи надприрод-
ної сили. Ідеологічною основою давньогрецького суспільства був ду-
ховний плюралізм, політичною основою – демократичні принципи, 
економічною основою – приватна власність і ринок. Тому ще з тих 
часів право являло собою першооснову індивідуалістичного суспільст-
ва, без якого особа не здатна відстояти, утвердити, примножити свою 
духовну та матеріальну власність. Право сприймалося не лише як пра-
вила поведінки, що закріплені в законі, а й як права та свободи люди-
ни, що належали до сфери як публічного, так і приватного життя . 

У той же час на сході індивідуальне начало не мало ідеологічно-
го, економічного, природного та політичного підґрунтя. Кожен член 
суспільства був не господарем свого життя, а членом суспільства в 
повному сенсі цього словосполучення – невід’ємним елементом сис-
теми, працівником, що в першу чергу має дбати про виконання свого 
божественного обов’язку по відношенню до вищих сил чи священних 
приписів по відношенню до високопоставлених чинів. Орієнтальним 
суспільствам завжди був характерний яскравий колективізм, вияви 
якого ми бачимо й сьогодні в країнах Азії. Право та закон зводиться до 
технічних приписів, що створені для кращої реалізації норм релігійної 
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моралі, традицій та звичаїв. Воно є не основою суспільного життя, а 
засобом на випадком крайньої необхідності.  

На нашу думку, не варто оцінювати «західну» (орієнтовану на 
право) цивілізацію як прогресивну, а «східну» (орієнтовану на мораль) 
як відсталу, оскільки в даному випадку відсутні універсальні критерії 
визначення правильного та хибного. Проте навіть «цивілізаційний 
плюралізм» не усуне проблему різного підходу в науці та світогляді, 
оскільки до самого «цивілізаційного плюралізму» кожен підходитиме з 
позиції того суспільства, членом якого він є. 

Висновки. Отже, видається, що спроби зрозуміти сутність правової 
матерії повинні враховувати відсутність цілісної науки права, супереч-
ність права та ідеології, відмінності у ставленні до правових норм пред-
ставників абсолютно різних культур, оскільки без належної уваги до за-
значених проблем правове знання може втратити свою обов’язкову та 
основну рису – достовірність. Багато в чому проблеми неможливо подо-
лати на даний момент розвитку науки та суспільства в цілому, але при-
наймні, досліджувати право слід з огляду на такі фактори. 
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Настасійчук О. В., 
головний спеціаліст відділу аналітичного,  

статистичного та кадрового забезпечення  
Чернівецького окружного адміністративного суду  

 
СОЦІОЛОГІЯ ПРАВА ЄВГЕНА ЕРЛІХА  

ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ ОЦІНОК КАРЛА ЛАРЕНЦА:  
ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ 

 
Юридична освіта та творчість Карла Ларенца (1903-1993) роз-

починаються тоді, коли завершується життєвий шлях Євгена Ерліха 
(1862-1922), тому двадцяті роки минулого століття можна вважати 
роками якщо не реальної, то ідеальної зустрічі представників двох на-
укових поколінь. Якщо погляди першого автора можуть бути репрезе-
нтовані у формі неогегельянської юриспруденції оцінок (Wertungs 
jurisprudenz), то юридичні уявлення останнього можуть бути зведені до 
соціології права (Rechtssoziologie), предтечею якої є рух вільного права 
(Freirechtsbewegung), вклад до якого вніс також і Ерліх, зокрема, запропо-
нував в 1903 році терміни «вільне знаходження права» та «вільне правоз-
навство» [1; 2, с. 59]. Отже, актуальною темою для дослідження стає пи-
тання, як К. Ларенц оцінює соціолого-правові та/або, певною мірою і як 
доповнення та поглиблення, вільно-правові погляди Є. Ерліха? 

Метою повідомлення є виклад відповіді на згадане вище питан-
ня, тобто пошук ліній перетину соціології права (і/або, зокрема, руху 
вільного права) Є. Ерліха та юриспруденції оцінок К. Ларенца, а мето-
дом – текстуальний аналіз, головним чином, останнього (шостого) ви-
дання «Методології правознавства» (1991) [2] під кутом аналізу тих 
місць, в яких згадується відповідна наукова позиція Ерліха. 

1. К. Ларенц звертається до аналізу соціології права вже в одній 
з перших своїх робіт, в опублікованій в 1929 році «Проблемі правового 
значення» [3], головне питання та загальна програма якої, – «Звідки ми 
все ж знаємо, що те, що ми називаємо позитивним правом, дійсно є 
правом?» І далі: «На чому ґрунтується те, що норма, як би вона не мо-
гла виникнути, має значення (gilt) правової норми» [3, с. 5]; програма: 
«На питання, чи є законодавець в визначенні змісту закону абсолютно 
вільним або чи він є зв’язаним дотриманням певних обмежень, пору-
шення яких має наслідком втрату значення (Ungültigkeit) закону, не 
можна дати відповідь із самого позитивного права. Адже ж йдеться 
при цьому про межі, які проведені законодавцеві як такому незалежно 
від його самостійних розпоряджень, отже, – про межі, які мають «над-
позитивну» природу. Питання тут в тому, що все ж в останній інстан-
ції обґрунтовує значення позитивного права, чи воно є лише не-
зв’язаною волею законодавця чи, можливо, волею, зв’язаною ідеєю 
права і як точніше потрібно мислити цю прив’язку законодавця до ідеї 
права. Питання про підставу значення (Geltungsgrund) (підставу чин-
ності, легітимації. – О. Н.) позитивного права отримує основоположне 



 Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 91 

значення (Bedeutung) для позитивного правознавства. Відповідь на 
нього повинна бути різною, в залежності від того, що розуміють під 
«значенням» (Geltung) права, згідно з розумінням суті, логічного зна-
чення (Bedeutung) поняття правового значення (Rechtsgeltung). Ми 
познайомимося з чотирма такими різними тлумаченнями поняття зна-
чення (Geltungsbegriff), які ми можемо позначити як психологічні, со-
ціологічні (NB. – О. Н.), нормативні та онтологічні» [3, с. 9]; що стосу-
ється соціологічного поняття правового значення, то тут Ларенц зазна-
чає, що «до психологічного розуміння правового значення приєдну-
ється соціологічне розуміння, яке так само, як і перше орієнтується на 
«дієвість» правової норми, воно бере до уваги, однак, не так окремого 
індивідуума, як суспільство, і тому розглядає значення права менше як 
психічний, а все ж як соціальний феномен» [3, с. 13], при цьому ці ро-
зуміння, як констатує Ларенц, тісно переплетені та їх складно розділи-
ти [3, с. 13]. (Ларенц в цій роботі доповнює ці напрямки власним діалек-
тичним напрямком в стилі Гегеля і неогегельянців), – стають основою для 
побудови історико-критичної частини його головної праці, яку вже можна 
вважати класичною, «Методології правознавства», що витримала шість 
прижиттєвих видань (1960-1993) та продовжується К.-В. Канарісом, уч-
нем і колегою К. Ларенца, до наших днів у формі навчального видання, 
яке є скороченням та оновленням оригінальної праці. 

«Методологія правознавства» складається з двох частин: Істо-
рико-критичної та Систематичної. Про позицію Ерліха йдеться голов-
ним чином в першій частині. Так, в останньому виданні це ім’я згаду-
ється досить часто, проте переважно в двох підрозділах глави 3. Теорія 
права та методологія під впливом позитивістського поняття науки, а 
саме: 3.4. Поворот до волюнтаризму в русі вільного права та 3.5. Звер-
нення до соціології права. Якщо взяти до уваги, з одного боку, місце, 
зміст та найменування підрозділу 3.3. Рання «юриспруденція інте-
ресів» та, з іншого, своє місце Систематичної частини, яка містить 
власне виклад юриспруденції оцінок, то можна сказати, що рух вільно-
го права та соціологія права Ерліха та інших авторів є історичним і 
теоретичним містком між юриспруденцією інтересів та юриспруденці-
єю оцінок. Це пояснюється також й тим, що сам Ларенц вважає свою 
юриспруденцію продовженням юриспруденції інтересів, що вилива-
ється, наприклад, в заголовок підрозділу 5.1. «Методології»: Від 
юриспруденції інтересів до юриспруденції оцінок [2, с. 119]. 

2. Так, що стосується руху вільного права, то К. Ларенц конста-
тує: «Вислів «теорія вільного права» бере свій початок в доповіді Єв-
гена Ерліха від 1903 року (с. 5. – О. Н.). Порівняно з чисто схематич-
ним застосуванням веління закону до життєвих обставин справи Ерліх 
наголошує тут на значенні «вільного правознаходження». Під ним він 
розуміє не судочинство залежно від особистого розсуду покликаного 
до вирішування судді, а судочинство, яке виходить із юридичної традиції і 
прагне до «правильного права» в сенсі Штамлера (с. 28. – О. Н.). Мабуть, 
він указує, з повним правом, на те, що кожне застосування загального 
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правила до окремої справи є необхідно особистим здобутком і що було б 
тому «даремним починанням» хотіти виключити індивідуальність судді 
зовсім, але в той же час він турбується показати об’єктивні критерії поза 
законом, на які повинно орієнтуватися правознаходження. Власне кажучи, 
Ерліх не говорить більше, ніж уже сказав О. Бюлов і сьогодні мало не за-
гально визнається: що всяке суддівське судження, підготовлене завдяки 
пізнанню, є творчим здобутком» [2, с. 59-60]. 

Так, справді, звернення до цитованих місць із праці Ерліха до-
зволяє погодитися зі сказаним К. Ларенцом із певним застереженням, 
що власне термін «теорія вільного права» Ерліхом в цій роботі не ви-
користовується, на с. V (не с. 5 як помилково у Ларенца) йдеться про 
«вільне знаходження права». Щодо впливу неокантіанської теорії 
Штамлера на Ерліха, то на с. 28 сказано, як вдалий лозунг, буквально 
таке: «Всяке вільне знаходження права виходить із традиції і прагне до 
«правильного права» Штамлера» [1], тобто прагне до справедливості. 

Ларенц ще раз згадує в підрозділі 3.4. ім’я Ерліха: «Бюлов, Ер-
ліх і прихильники руху вільного права не помилися щодо того, що оці-
нка правової справи майже завжди вимагає більшого, ніж тільки «логі-
чної дедукції», тобто висновку у формі субсумції. Як знаходження рі-
шення в окремій справі, так і тлумачення і дальше творення закону в 
правознавстві на ділі є творчими здобутками. … В усвідомленні, яке 
виходить за межі позитивістського поняття науки, юриспруденція ін-
тересів перевершує «теорію вільного права». … Правова практика до-
тримується тому, насправді, цілком переважно юриспруденції інте-
ресів, а не теорій вільного права» [2], зокрема, це стосується й відпові-
дних поглядів Є. Ерліха. 

Зазначене детальніше обґрунтовує запропоновану нами вище 
тезу про історико-теоретичний місток між юриспруденцією інтересів 
та юриспруденцією оцінок. 

3. Що стосується соціології права Ерліха (підрозділ 3.5. «Мето-
дології»), то Ларенц детально її аналізує, та, зокрема, зазначає: «Під 
кутом позитивістського поняття науки напрошується розглядати соці-
ологію права як власне «науку» права, яка досліджує покладені в ос-
нову права суспільні факти, не маючи на увазі при цьому негайне 
практичне застосування її результатів судочинством. ... Це, також сьо-
годні поширене серед соціологів емпірично-аналітичного напрямку, 
розуміння запропонував першим Євген Ерліх. 

В «Заснуванні соціології права», яке вийшло друком в 1913 р. 
(йдеться про таке видання: [4]. – О. Н.), Ерліх вважає, що «самостійна 
наука про право, яка бажає служити не практичним цілям, а чистому 
пізнанню, яка говорить не про слова, а про факти», є соціологією права 
(с. 1). Практична юриспруденція, всупереч цьому, є тільки «мистецт-
вом підкорити право особливим потребам правового життя», і тому 
«чимось цілком іншим, ніж наукою про право» (с. 198). Соціологічне 
правознавство майбутнього надасть практичній юриспруденції науко-
ву основу (с. 273); ця остання, однак, «назавжди відкладе вбік смішний 
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маскарад абстрактного утворення поняття та конструкції», і тим самим 
ґрунтовно перетворюється (с. 274). Соціологія права є тому єдино мо-
жливою (виділено нами як вираз екстремальності наукової позиції Ер-
ліха. – О. Н.) наукою про право, оскільки вона не зупиняється на «сло-
вах», а її увага звернена на факти, які покладені в основу права, і оскі-
льки вона, «як всяка справжня наука», за допомогою «індуктивного» 
методу, тобто «завдяки спостереженню фактів, збиранню досвіду на-
магається поглибити наше усвідомлення сутності речі» (с. 6). У всяко-
му разі, вплив позитивістського поняття науки виступає тут ясно наперед. 
Ерліх розглядає соціологію цілком неупереджено як чисту науку про факти, 
не порушуючи хоч скільки-небудь проблему «розуміючого методу» в соці-
ології. Тому не можна дивуватися, що він науку, яка, як-от правова догма-
тика, взагалі повинна мати справу тільки з розумінням значення (правових 
норм, вчинків), просто не бажає визнавати як науку» [2, с. 63-64]. 

Такого роду продовжений далі, досить докладний виклад позиції 
Ерліха підводить до думки, яку Ларенц формулює так: «Соціологічна теорія 
права, разом з тим, вичерпується по суті виправданою, щоправда, критикою 
теорії застосування права 19-го століття, не зумівши, однак, показати нові 
методи правознаходження, які вимагалися Ерліхом» [2, с. 67]. 

Висновки. Зазначене вище дозволяє сказати, що, на думку  
К. Ларенца, по-перше, соціологія права (та/або) рух вільного права  
Є. Ерліха (та інших авторів) є посередником між юриспруденцією ін-
тересів та юриспруденцією оцінок, як головними методологічними 
напрямками континентальної правової традиції (поряд з юриспруден-
цією понять та теорією юридичної аргументації). По-друге, рух вільно-
го права в особі Ерліха та ін. являє собою по суті екстремальну крити-
ку механізму субсумції як дедуктивної процедури. По-третє, в соціоло-
гії права Ерліха продовжується такого роду критика, яка, як можна 
погодитися з К. Ларенцом, виявилася в практичному плані малоприда-
тною та все ще очікує на детальні конструктивні розробки. 
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ЄВГЕН ЕРЛІХ ТА РОЗВИТОК ПАНДЕКТИСТИКИ: 

ДО ПОБУДОВИ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ТЕОРІЇ  

МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВІДВЕДЕННЯ 

 

В процесі розвитку пандектистики, тобто німецької теорії так 

званого сучасного римського права, яка була пріоритетною в Німеччи-

ні та певною мірою в інших німецькомовних країнах впродовж всього 

19-го століття, були отримані теоретичні та практичні результати, до 

яких належить, зокрема, теорія основних норм права, яка, зокрема, 

розділяє загальне поняття заперечення на абсолютні та відносні запе-

речення, відповідно на відведення та винятки. Євген Ерліх має серед 

своїх робіт декілька таких, що вносять той чи інший вклад, – позитив-

ний чи критичний, в правову культуру, яка опирається на пандектне 

(загальне) право [1; 2]. Проте його більш відомими та тісно 

пов’язаними між собою творчими здобутками є участь в русі вільного 

права [3] та заснування соціології права [4; 5]. Цікавим та актуальним, 

зважаючи на стан справ в сучасній українській філософії, теорії та ме-

тодології права, є пошук відповіді на питання, чи виявляє себе теорія 

основних норм, в частині, яка стосується матеріально-правового відве-

дення, в рамках соціології права Є. Ерліха? 

Метою повідомлення є відповідь на поставлене вище питання, 

яку можна отримати шляхом аналізу використання в «Основах соціо-

логії права» Є. Ерліха, які далі цитуються за 4-м виданням [5], слів 

«Einrede» (загальне процесуально-матеріаль-не заперечення, загальне 

матеріальне заперечення, відносне заперечення, заперечення-виняток, 

ексцепція), «Einwand» (відвід, заперечення), «Einwendung» (відведен-

ня, абсолютне заперечення). 

1. Теорія основних норм права («Anspruch» («правіж», «дома-

гання», «загальна вимога», рос. «притязание»), «Einwendung» («відве-

дення»), «Einrede» («загальне заперечення» або «особливе заперечен-

ня», «норма-виняток»), англійською відповідно: «claim», «objection», 

«defence») бере свій початок в роботах провідного пандектиста Б. Він-

дшайда та ін. авторів. Вона знаходить свій вираз не тільки в німецько-

му ЦК, який знає поряд з правежем поділ загального заперечення на 

відведення (Einwendung) та заперечення в вузькому сенсі (Einrede): 

легальне визначення правежу – § 194, абз. 1, про відведення йдеться – 

наприклад, §§ 334, 404, норми-винятки – §§ 320, 390 та ін [6]. Так, Б. 

Віндшайд писав: «Наявною є потреба позначити напрямок права на 



 Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 95 

підкорення чужої волі як такий, незалежно від того чи право є речове 

або особисте, абсолютне або релятивне. Цю потребу задовольняє слово 

правіж (Anspruch). Як німецький слововжиток, так і аналогія з словов-

житком римським, дозволяє вживати це слово не лише для звертання 

(Ansprechen) як факту, а й для звертання як правової компетенції, а, 

отже, для права щодо звертання, права зажадати щось від когось іншо-

го» [7, с. 111]. «Правежу може протистояти заперечення-виняток 

(Einrede). Цим говориться: хоча правіж є обґрунтованим, всі факти є 

наявними, котрі право вимагає задля свого виникнення, немає наявним 

жодного факту, до котрого право прив’язує своє припинення; але об-

ставина, яка йому протистоїть, спричиняє те, що зобов’язаний може 

його усунути, може противитися його проведенню; завдяки цій обста-

вині правіж є загальмованим» [7, с. 124-125]. «Від заперечення в тут 

обговореному сенсі треба відрізняти заперечення в процесуальному 

сенсі слова. Заперечення в процесуальному сенсі слова стосується ви-

ставлених позивачем фактичних тверджень і полягає в тому, що відпо-

відач цим твердженням протиставляє зі свого боку якесь твердження. 

Заперечення в матеріальному сенсі слова теж мусить виступати в про-

цесі неминуче як заперечення; але не кожне заперечення, котре ним є в 

сенсі процесу, є одночасно запереченням-винятком в матеріальному 

сенсі слова, бо виставлене відповідачем твердження також може бути 

такого роду, що воно само по собі є несумісним з утверджуваним ви-

никненням або продовженням існування позивачевого правежу» [7, с. 

128], тобто може бути відведенням. В примітці 8 на с. 128-129 до 

останнього нами цитованого місця Віндшайд скептично оцінює можли-

вість використання слова «Einwand» («відвід») для останнього різновиду 

заперечення. Як свідчать посилання на нім. ЦК, за таким запереченням 

легально закріпилося слово «Einwendung» («відведення»). (До речі, Вінд-

шайд був одним із авторів нім. ЦК.) Ці два слова етимологічно є близьки-

ми як в  німецькій, так і в українській юридичній мові.    

В сучасній методології права основні норми досліджуються до-

сить жваво [8, с. 43-73; 9; 10; 11]. 

2. Згадані вище слова для позначення заперечення в широкому 

сенсі Є. Ерліх використовує в «Основах соціології права» досить ску-

по. Аналіз відповідних місць дозволяє зробити однозначний висновок 

про те, що Є. Ерліх не використовує запропоновану Б. Віндшайдом 

теорію, оскільки в першій, третій і п’ятій згадці слова «Einrede» (с. 

172, 293, 360) йдеться про процесуальне відношення позову і запере-

чення, а в другій і четвертій –  правежу протиставляється загальне ма-

теріальне заперечення (с. 223, 323). Більше згадок немає. Три рази Ер-

ліх використовує слова «Einwand» в процесуальному сенсі (як корелят 

до позову) (с. 177, двічі на с. 342), і один раз «Einwendung»: «Юрист, 
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щоправда, має готовим відведення: вони всі виконують тільки свій 

обов’язок, оскільки вони знають, що вони можуть бути до цього у вся-

кому разі примушені судами» (с. 30). Проте відведення тут використо-

вується як синонім для слова «Einrede» (заперечення як таке). 

3. Такий стан справ можна пояснити наступним. По-перше, го-

ловна увага Ерліха прикута до живого права, яке і в його час, і сьогод-

ні явно потерпає від відсутності належної техніки формулювання та 

застосування відповідних правил поведінки. А тому воно не потребу-

вало, на погляд Ерліха, поділу заперечень на відносні та абсолютні. 

По-друге, Ерліх хоча й міг, проте не став розробляти в деталях згада-

ний поділ в структурі норм для вирішування (Entscheidungsnorm). Це 

можна пояснити тим, що такі норми для нього є власне предметом для 

критики, а не для удосконалення. По-третє, Ерліх, як і більшість юрис-

тів, в силу традиції, можна сказати, був якщо не кретитороцентристом, 

тобто він, швидше за все,  дивиться на право, там де це можливо, через 

призму потенційного позивача, а не відповідача, або був прихильни-

ком, відомої ще з римських часів [12, с. 394], теорії про однакове зна-

чення позову і заперечення в правовій практиці, в рамках якої єдиному 

позову протиставляється єдине заперечення. Проте не потрібно забу-

вати, що заперечення в римському праві ділилося по суті на відносні та 

абсолютні [12, с. 123]. 

Висновки. Отже, зазначене вище дозволяє дати негативну відпо-

відь на питання про те, чи використовував свідомо Є. Ерліх теорію основ-

них норм права, в частині матеріально-правового відведення, в своїй соці-

ології права. Ставлення Ерліха до цієї теорії відповідає сучасному стану 

речей в панівній вітчизняній юридичній матеріально-правовій методоло-

гії, яка не ділить заперечення на відносні та абсолютні. Це виявляється, 

зокрема, в відсутності в українському ЦК відповідної термінології (на 

відміну від нім. ЦК). Проте такого роду поділ може активно використову-

ватися, принаймні, в коментарях ЦК України, а також для належного ро-

зуміння німецького матеріального права та методології його вивчення і 

застосування (в рамках міжнародного приватного права) з перспективою 

використання й в українській навчальній практиці. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ ТА ЕТАТИЗМУ  

У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ ПЛАТОНА 

 

Глибокі перетворення в політико-правовій сфері життя суспільс-

тва диктують необхідність перегляду наукових уявлень про характер, 

природу, соціальне призначення, реальну роль державності як такої, а 

також правове становище та роль людини в державі в цілому і зокрема 

в Україні. З цією метою потрібно критично переоцінити і використати 

весь арсенал дослідницьких засобів юридичної науки, в тому числі 

задіяти такі категорії як етатизм та антропоцентризм. Це зовсім проти-

лежні одна одній за своїм значенням категорії, але належні їм риси, 

більшою чи меншою мірою, відслідковуються у кожній державі.  

У світі не існує жодного державно-правового утворення яке б повніс-

тю належало лише до однієї з вище згаданих категорій.  

Якщо основним принципом етатизму є головна роль держави у 

всіх процесах суспільного життя, то антропоцентризм – це різновид 

філософського вчення, за яким людина є центральною категорією Все-

світу і причиною всіх подій, які в ньому відбуваються. 

Яскравим представником, більшою мірою етатизму, а меншою – 

антропоцентризму, у власних поглядах виступає давньогрецький філо-

соф Платон. Найбільш ймовірно, що Платон народився в 427 р. до н.е. 

(на думку деяких дослідників можна уточнити навіть місяць його на-

родження і є думка, що він народився в травні зазначеного року). Пла-

тон був корінним афінянином вельми знатного походження. За бать-

ком, Арістоном, його рід походив від царя Кодра, а по матері, Перікті-

они, – з роду Солона. Кажуть, що справжнє ім'я Платона - Аристокл, 

дане йому на честь діда. 

У 20-річному віці він знайомиться з Сократом і стає його гаря-

чим прихильником. Після смерті Сократа (399 р. до н.е.) він їде в Ме-

гару. Згідно з повідомленнями древніх авторів, Платон, покинувши 

Афіни, мандрував протягом двох десятків років: він відвідав Єгипет і 

Кирену, подорожував по Південній Італії і Сицилії, де спілкувався з 

піфагорійцями.  

Повернувшись на батьківщину близько 387 р. до н.е., в 40-

річному віці, Платон заснував в гаю міфологічного героя Академа фі-

лософську школу, яка згодом отримала назву Академії. Помер мисли-

тель в Афінах у 347 р. до н.е. у віці 80 років.  
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Сутність людини Платон вбачав у її вічній і безсмертній душі, 
яка вселяється в тіло при народженні. Тому він вимагав очищення ду-
ші, очищення від мирських задоволень, від сповненого чуттєвих радо-
щів світського життя. Завдання людини в тому, щоб піднятися над без-
ладом (недосконалим чуттєвим світом) і всіма силами душі прагнути 
до уподібнення богу, який не стикається ні з чим злим. У тому, щоб 
звільнити душу від усього тілесного, зосередити її на собі, на внутріш-
ньому світі умогляду і мати справу лише з істинним і вічним.  

Філософія Платона майже вся просякнута етичними проблема-
ми: в його діалогах розглядаються такі питання, як природа вищого 
блага, його здійснення в поведінці людей, в житті суспільства.  

Платон вважав, що душі тварин і рослин смертні, а розумні душі 
людей безсмертні, оскільки вони створені богом з того ж складу, що й 
сам Творець. Саме безсмертя і сприйнятливість до знання відрізняє 
людину від тварини. У Платона немає абсолютного протиставлення 
тварин і людини. Існує легенда, згідно з якою Діоген Синопський, у 
відповідь на слова Платона «Людина є тварина на двох ногах, позбав-
лена пір’я», обскубав курку і приніс до філософа, оголосивши: «Ось 
платонівська людина!» Тоді Платон до свого визначення змушений 
був додати «... і з плоскими нігтями ». 

Платон визначав державу як «єдине ціле, всередині якого нерів-
ні за своєю природою індивіди виконують свої різні функції». Крім 
цього, Платон вважав, що держава схожа на людину. В державі є ті ж 
три початки, що і в душі людини: розум, лють і бажання. Природним 
(та ідеальним) є той стан, коли розум керує. Ідеальною державою Пла-
тон вважав аттичне місто-поліс. Ідеальна держава розміщена в конкре-
тному політичному часі і просторі. Вона виступає у якості антипода 
індивідуалістичної грецької держави.  

Ідеальна держава для Платона – це замкнуте самодостатнє утво-
рення. Вона для всіх є примусовою установою – і для аристократії ро-
зуму в тому числі – адже вони зобов’язані правити над «люттю» і «по-
жадливістю». Для ідеальної держави розвиток – це пошкодження, руй-
нування, тому що розвиток можливий лише у бік покращення, а ця 
держава вже і так є ідеальною. Тому слід обмежувати контакти з ін-
шими містами-державами. Обмежується торгівля, промисловість, фі-
нанси – тому що це розбещує. 

Політичне владарювання відбувається згідно 4 чеснот ідеальної 
держави, якими є мудрість (філософи – вартові законів), розсудливість 
(єдність поглядів у правителів і підданих), мужність (здатність прави-
телів постійно зберігати привиту вихованням думку про небезпеку) і 
справедливість. У такій державі три різних (розділених згідно з приро-
дними задаткам) стани виконують різні функції. Правителі, які уособ-
люють розум, забезпечують правильну реалізацію ідей ідеальної дер-
жави. Вони відбираються зі складу стражів закону, яким виповнилося 
50 років. Воїни, які уособлюють лють, охороняють державу від воро-
гів, вони є стражами закону. Хлібороби, ремісники і торговці уособ-
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люють жадання. Їх завдання – підтримувати економічний базис держа-
ви. Однак вони не користуються жодними політичними правами. Пла-
тон вважав справедливим такий поділ, і цілковитою несправедливістю 
– втручання цих соціальних станів до справ один одного.  

Платон зазначав, що лише стражі закону мають політичну владу, і 
проблема збереження єдності держави – переважно проблема збереження 
внутрішньої єдності серед стану вартових. Тому Платон не визнавав у них 
сім’ї – інакше це було б початком індивідуалізму, відособленості інте-
ресів. Крім того, охоронці не повинні володіти будь-якими матеріальними 
благами, займатися торгівлею або землеробством. 

Мислитель зазначав, що політична еліта є результатом правиль-
ного виховання. Виховання – це приведення дітей до такого способу 
мислення, який визначається законом як правильний і у його дійсній 
правильності переконалися на досвіді найстаріші і вельмишановані 
люди. Мета закону, неписаного звичаю, мистецтва – змусити людей 
добровільно здійснювати дії, визначені правителями як справедливі. 

Платон не заперечував нерівність. Він стверджував, що нерів-
ність закладено самою природою, тому в ідеальній державі її не уник-
нути. В не ідеальних державах справедливість – це договір людей між 
собою. Держава – результат договору людей, укладеного для того, щоб 
не терпіти несправедливість. У таких державах відсутня природна 
справедливість (зате вона присутня в ідеальних). Природна справедли-
вість криється у тому, що держава – це договір, заснований на природ-
ній основі: суспільне життя починається з природної нерівності. 

Платон визнавав владу старших над молодшими, або «батьків» 
над «дітьми» (старші 20 років – батьки, молодші – діти). Саме тому до 
складу правителів потрапляли стражі закону яким виповнилося 50 ро-
ків. Крім цього, благородні повинні правити над неблагородними (для 
обґрунтування Платон приводив міф, у якому говориться, що боги в 
душі правителів вклали золото, в душі стражів закону – срібло, до душ 
третього стану – залізо і мідь, і дуже рідко від землеробів народжуєть-
ся дитина з золотом або сріблом в душі, але якщо вже народиться, то її 
переведуть до відповідного класу). Крім цього, панство править, раби 
– підкоряються; сильний підпорядковує слабкого. І – найголовніше – 
недосвідчена людина знаходиться під керівництвом розумної. 

Політичний занепад для Платона – результат морального зане-
паду (і брак знання). Платон вважав, що занепад починається зі змін у 
дитячих іграх, звичаях, звичках, ділових взаєминах громадян. Тому 
необхідно заборонити всі зміни – вони приведуть лише до погіршення. 
І ще держава повинна контролювати моральність, щоб не допускати 
змін у даній сфері. 



  

  

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2  
 

 

АНТРОПО-

СОЦІОКУЛЬТУРНА 

ПРИРОДА 

ПУБЛІЧНОГО 

ПРАВА 



 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  103 

Гаврилюк Р.О.,  

д. ю. н., доцент, завідувач кафедри публічного права  

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

 

ДВАДЦЯТИЛІТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ПРАВ 

ЛЮДИНИ: НЕВИКОНАНЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  

ЧИ ЗАЗДАЛЕГІДЬ НЕРОЗВ’ЯЗАНА ПРОБЛЕМА? 

 

Двадцять років, що пройшли після прийняття чинної Конститу-

ції України, не тільки дозволяють, але й зобов’язують винести певні 

уроки як з її розробки та прийняття,передусім з її найфундаментальні-

ших новацій парадигмального характеру, так і з практичного досвіду 

реалізації Конституції. Однією з найпринциповіших серед таких нова-

цій, справді оголошенням революції у сфері здійснення прав людини 

стали положення статті 3 Конституції України: «Людина, її життя і 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 

найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відпо-

відає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [13]. 

Такий же принциповий характер має і набутий досвід реалізації 

цієї статті Конституції України. Зокрема, нині очевидно, що  впродовж 

двадцяти років, які минули з тих пір, Оголошеної Революції у сфері 

прав людини так і не відбулося. Це аксіома для більшості жителів 

України, що підтверджується щоденно. Це така ж аксіома для 

ООН,Парламентської Асамблеї Ради Європи [17], вітчизняних та зару-

біжних правозахисних організацій [18], політичних діячів та експертів. 

Зокрема, у Пояснювальній записці Львівської лабораторії прав людини 

і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва 

та місцевого самоврядування НАПрН України до проекту Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо прав, сво-

бод і обов’язків)» резюмується, що стан дотримання в Україні осново-

положних прав і свобод людини та конституційних прав громадянина 

не є задовільним [20]. 

Аналогічна оцінка стану дотримання в Україні основоположних 

прав і свобод людини та конституційних прав громадянина випливає 

також із підготовчих та законопроектних матеріалів Робочої групи з 

прав людини Конституційної комісії України, створеної Президентом 

України П. Порошенком [1; 21]. 

Тобто, насправді впродовж двадцяти років, що пройшли з часу 

прийняття нині чинної Конституції України,права і свободи людини та 
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їх гарантії не визначають в Україні зміст і спрямованість діяльності 

держави, як це проголошено у вищезазначеній статті Конституції 

України. В протилежному випадку не був би настільки незадовільним 

їх реальний стан та найближчі перспективи. 

Але в такому випадку логічно постає наступне запитання: а чи 

правомірно було пасивно очікувати кожному з індивідів українського 

соціуму зокрема та вітчизняному суспільству в цілому від сучасної 

української держави, щоб вона насправді такою мірою, як це проголо-

шено у ст. 3 Конституції України, переймалася правами і свободами 

людини та їх гарантіями? Чи не суперечило таке очікування філософ-

сько-методологічній парадигмі Конституції України в цілому? 

Методологічний ключ для початку пошуків істинних відповідей 

на ці запитання можна знайти у гуру новітньої вітчизняної науки кон-

ституційного права В.М.Шаповала та одного із найавторитетніших 

конституціоналістів-конструкторів пострадянської України А.В.Кор-

нєєва – співавтора Декларації про державний суверенітет України і 

чинної Конституції України, секретаря Конституційної комісії України 

і керівника Робочої групи цієї Конституційної комісії у 1994-1996 рр. 

Вони його розшифровують у спільній праці, присвяченій історії Осно-

вного Закону України. Зокрема, розкриваючи причини появи та закрі-

плення у Конституції України її вже не раз згадуваної вище «формули 

прав і свобод людини і громадянина», а також складнощі, які уже тоді 

постали перед творцями цієї «формули», В.М.Шаповал та А.В.Корнєєв 

звернули увагу, що вищезазначені феномени «були спричинені наслід-

ками очевидного впливу на учасників конституційного процесу (із са-

мого його початку) радянської традиції патерналістського розуміння 

відповідних прав, які вважались такими, що надаються державою за 

її можливостями» [26, c.67-68] (виділено мною – Г.Р.).  

Ще більше розкривають В.М.Шаповал та А.В.Корнєєв саме ета-

тистську парадигмальну природу вжитої у Конституції України «фор-

мули прав і свобод людини і громадянина» у наступному абзаці вище-

зазначеної їх праці: «Реальна проблема [виписаних у Конституції 

України прав і свобод людини і громадянина – Г.Р.] полягала в тому, 

що ці права, навіть попри їх конституційне закріплення, не були 

суб’єктивними правами індивідів» [26, c.68] у їх природно-правовому 

розумінні, а тому неминучі проблеми з реалізацією цих прав були оче-

видними чималій кількості учасників тодішнього конституційного 

процесу. «Це було паліативне рішення, воно знімало певні проблеми, 

але продовжувало інші, які постійно виявляються і будуть виявлятися 

при застосуванні відповідних положень чинної Конституції» [26, c.68].  

Однак не лише патерналістськими інерцією мислення та тради-

цією законотворення були зумовлені нездоланні в обраних парадигма-
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льних межах філософсько-методологічні та практичні проблеми кон-

ституційної формули прав і свобод людини і громадянина. Дане явище 

є наслідком ще декількох груп фундаментальних причин: історичних, 

соціально-економічних, суспільно-політичних, суто юридико-консти-

туційних та інших. Щоб адекватно зрозуміти квінтесенцію кожної з 

цих груп причин та їх «внесок» у невиконання українською державою 

задекларованого нею ж неминучого «утвердження і забезпечення прав 

і свобод людини» як свого «головного обов’язку», передусім необхід-

но осмислити власне феномен конституції: чим вона є насправді для 

соціуму, а не в оцінках різних пізнавальних традицій чи доктрин? 

Видається, що серед багатоманіття уже наявних відповідей на це 

питання і ще більшої кількості можливих найбільш наближеною до 

істинної, розгорнутою та виваженою може бути визнана відповідь ві-

домого сучасного російського вченого-конституціоналіста Г.А. Гад-

жиєва. Вона зводиться до того, що в онтологічній структурі сучасної 

Конституції правильно виділяти три пласти правової матерії: 1) приро-

дне право – це об’єктивно існуюча система невідчужуваних прав лю-

дини, які належать кожному від народження; 2) позитивне конститу-

ційне право, реальність тексту відповідної Конституції; 3) правові тра-

диції та правозастосовну практику, що склалися у відповідній країні, 

іншими словами, той історичний й соціокультурний контекст, який 

породив відповідну Конституцію [6, c.149]. Чинна Конституція Украї-

ни тут не є винятком – вона увібрала в себе усі три вищезазначені пла-

сти правової матерії. 

Так, передусім про визнання конституцієдавцем України приро-

дного права вказує перше речення статті 8 Конституції України:  

«В Україні визнається і діє принцип верховенства права». Про те, що 

втілене у Конституцію України природне право, є передусім об’єктивно 

існуючою системою невідчужуваних прав людини, які належать кожному 

від народження, свідчать: друге речення статті 21: «Права і свободи лю-

дини є невідчужуваними та непорушними»; перше речення статті 22: 

«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, 

не є вичерпними»; третє речення цієї ж статті: «При прийнятті нових за-

конів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження зміс-

ту та обсягу існуючих прав і свобод»Конституції України. 

Системний аналіз вищевказаних положень у сукупності зі стат-

тями 3 та 23-63 Конституції України дозволяє обґрунтовано припусти-

ти, що для вітчизняного конституцієдавця існує дві природно-

правових реальності: 1) реальність закріплених у Конституції України 

прав і свобод людини і 2) реальність об’єктивно існуючих, проте ще не 

визнаних державою прав і свобод людини. У системоутворюючій з 

точки зору прав і свобод людини статті 3 Конституції України вітчиз-
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няний конституцієдавець не провів розмежувальної лінії між цими 

обома групами прав і свобод людини, але вдався до цього у статті 64 

Конституції, зазначивши: «Конституційні (виділено мною – Г.Р.) пра-

ва і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім 

випадків, передбачених Конституцією України». Він також ненасліду-

вав прикладу конституцієдавців багатьох інших країн, які щодо ще не 

визнаних у їх конституціях прав і свобод людини зобов’язалидержаву 

визнавати їх як шляхом прийняття (заключення) відповідних міжнаро-

дних угод, так і шляхом судового визнання таких прав і свобод, вклю-

чаючи і розширене (еволюційне)

 [30, P.87] тлумачення чинних норм 

їх конституцій відповідними конституційними судами. 

Звідси очевидно, що природно-правовий пласт в онтологічній стру-

ктурі Конституції України відзначається певною еклектичністю та непо-

слідовністю та не займає у ній домінуючого становища, не є системоутво-

рюючим пластом для Конституції в цілому, як це має місце у багатьох 

конституціях демократичних країн світу. Він деформований домінуючим 

пластом позитивного конституційного права (реальністю тексту Консти-

туції) та світоглядно, філософсько-методологічно підпорядкований йому. 

Останнє зумовлено тим, що вітчизняна правова та ментальна традиції, як і 

історична традиція в цілому, що безпосередньо передували прийняттю 

Конституції України у 1996 р., були антилюдиноцентристськими, відзна-

чалися етатистською ортодоксальністю та стійкістю.  

У вітчизняній науковій літературі з конституційного права по 

нинішній час недооцінюються роль та значення історичних передумов 

прийняття вітчизняної Конституції, які для будь-якої конституції будь-

якої країни є данністю, котру неможливо оминути. Зокрема, як зазна-

чав ще у минулому столітті відомий німецький вчений-конституціо-

наліст Й.Ізензеє, конституція кодифікує не лише основні юридичні 

норми – реальна конституція кодифікує і зв’язки з минулим відповід-

ного соціуму [8, c.12].  

Дане методологічне застереження стосовно Конституції України 

глибоко і водночас стисло пояснив відомий вітчизняний вчений-

конституціоналіст М.Савчин. Він зазначав, що Україна є постколоніаль-

ною країною. «Постколоніальний синдром полягає в тому, - пояснює він, - 

що процес реалізації влади в Україні з часів незалежності переважно імі-

тував у м’якшому варіанті російські імперські практики правління. Це 

вводило конституційний процес в архаїчні авторитарні рамки… Надмірна 

централізація влади в часи Радянського Союзу пов’язувалася зі зневагою 

до основних прав і свобод людини» [22, c.44-45]. 

                                                           

 Таке тлумачення у Канаді називається generousinterpretation, тобто, 

інтенсивне тлумачення. 
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Надмірну централізацію та концентрацію влади успадкувала і 

пострадянська Україна. Системні декларації останнього часу предста-

вників провладних сил про значне подолання цієї централізації полі-

тичної влади та її децентралізацію залишилися переважно благими 

намірами та лозунгами. 

Соціально-економічні та суспільно-політичні причини кризово-

го стану прав людини в Україні у вирішальній мірі також зумовлені її 

колоніальним радянським минулим, яке у багатьох проявах перейшло 

в сьогодення. 

Наявний ще один блок основоположних причин незадовільного 

стану дотримання в Україні прав і свобод людини та конституційних 

прав громадянина, а саме невідповідна природі прав і свобод людини 

конституційна матриця їх легітимації та забезпечення. Так, у тій же 

статті 3 Конституції України резюмується: «Утвердження і забезпе-

чення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» [13]. Про 

те, що саме держава забезпечує та гарантує права і свободи людини, 

йдеться у статтях 10, 13, 15, 17, 25, 30-34, 50, 54, 55, 57 та ряді інших 

статей Конституції. 

Ще більш відверто і однозначно про це сказано у пункті 1 статті 92 

Конституції України: «Виключно законами України визначаються: права і 

свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод…» [13, c.39]. Із 

врахуванням частини першої статті 6 Конституції України, у якій поясню-

ється, що: «Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на 

законодавчу, виконавчу та судову», стає очевидним, що вітчизняний кон-

ституцієдавець, приймаючи чинну Конституцію України, розглядав лю-

дину не як суб’єкта прав і свобод, не як їх носія, тим більше єдиного 

суб’єкта, у кому ці права та свободи онтологічно укорінені, а тільки як 

об’єкта державного впливу, адресата державної волі. 

Саме на таке розуміння українським конституцієдавцем місця 

людини у здійсненні її прав вказує і етимологія  конституційних тер-

мінів визнавати та визначати, за допомогою яких вітчизняний консти-

туцієдавець вибудовував як загальну конституційну матрицю легіти-

мації прав і свобод людини в Україні, так і конкретні конституційні 

конструкції цих прав. Зокрема, у «Великому тлумачному словнику 

сучасної української мови» зазначається, що : «визнавати, визнати:  

1. Вважати дійсним, законним, стверджувати свою згоду, позитивним 

ставленням право на існування кого-, чого-небудь» [2, c.135]; «визна-

чати: 1. Встановлювати… що-небудь;… 3. Вирізняти, призначати ко-

го- або що-небудь для якоїсь мети; 4. Намічати, накреслювати для ви-

конання; 5. Зумовлювати що-небудь, бути причиною чогось» [2, c.135] 

(виділено мною – Г.Р.). 
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Тобто, у розумінні конституцієдавця України«людина», «особа», 

«громадянин», «об’єднання громадян» тощо є бенефіціарами (носіями) 

прав і свобод у їх виключно етатистському сенсі та сприйнятті. Саме 

таке розуміння суб’єкта прав і свобод було породжене ще давньорим-

ською імперською дійсністю внаслідок пізньоантичного антропосоціо-

культурного перевороту на рубежі часу до нашої ери та нашої ери [25; 

4]. Квінтесенцію цього перевороту склало перетворення громадян Да-

вньоримської імперії у її підданих, названих у відповідності з катего-

рійно-понятійним апаратом етатистської доктрини права суб’єктами – 

тими, кого субстанційна держава наділяє певними правами у своїх 

власних інтересах та потребах [5, c.206]. Звідси очевидно, що поняття 

суб’єкта права (persona), породжене давньоримською імперською дій-

сністю, є виключно юридичним символом, а не реальною людиною. 

Цей символ не може бути наділеним реальними правами і свободами. 

Етатистська парадигмальна матриця розуміння природи 

суб’єктивних прав людини та способів їх легітимації спершу пошири-

лась із Західної на Східну Давньоримську імперію (яка пізніше стала 

називатися Візантією), звідти на Московію (пізніше Російську імпе-

рію), а з неї на українські терени, де залишається панівною і нині. Ця 

матриця тлумачення природи прав і свобод людини та способів їх легі-

тимації перебуває в антагонізмі з дійсною антропосоціокультурною 

природою прав і свобод людини та людиноцентристською матрицею їх 

легітимації. Остання базується на розумінні права загалом та прав і 

свобод людини зокрема як основоположного – потребового – способу 

співбуття індивідів у соціумі. Вона також є надбанням Античності, 

зокрема, давньогрецької правової культури та ментальності. 

Між етатистською та людиноцентристською матрицями легіти-

мації права в цілому та прав і свобод людини передусім пролягає не-

здоланна прірва. Якщо перша виходить з того, що творцем права є 

тільки держава і що створене нею право може бути лише позитивним 

правом, то людиноцентристська матриця розглядає право як єдність 

вимоги з боку одного індивіда до іншого та визнання цієї вимоги ін-

шим індивідом. Саме така матриця легітимації прав і свобод людини, 

права загалом, як зазначав відомий сучасний філософ права І.Д.Нев-

важай, була втілена у давньогрецькій формулі «право на право», яка 

зобов’язувала кожного індивіда у всіх випадках діяти із принци-

пу.«Обов’язок людини перед самою собою, перед власною природою, 

перед  власною гідністю, - резюмував він, - і є та основа права (право 

на право), яка була винайдена греками і яка складає головну цінність 

європейської традиції права» [19, c.259]. 

М.К. Мамардашвілі назвав рішення індивіда про вихід його у 

сферу дій із принципу власне політикою або демократією [14, c.300]. 
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Системоутворюючими ідеями людиноцентристської матриці легітима-

ції прав і свобод людини є принципова первинність прав людини і така 

ж вторинність її обов’язків та відповідальності. З наукової точки зору 

це було доказано представниками другої хвилі німецької практичної 

філософії наприкінці ХХ століття [28, S.198; 32, P.58]. 

Не дивлячись на те, що людиноцентристска матриця легітимації 

прав людини є ще давнішою від етатистскої матриці їх легітимації, 

представники першої з них, на відміну від апологетів другої, для яких 

у цій царині не залишилося невирішених проблем [11, c.45], перекона-

ні, що питання про те, як належним чином легітимувати права і свобо-

ди людини, ще далеке від свого повного вирішення. 

На перший погляд, аж надто самкритична оцінка, якщо врахува-

ти, що у парадигмальних межах людиноцентристського підходу до 

легітимації прав і свобод людини уже давно не лише заявили про себе, 

але й набули довершених форм самовираження як мінімум три якісно 

відмінні між собою матриці їх легітимації – іннеїстична [31, P.167; 3], 

метафізична [9; 10] та деклараціоністська [36; 29]. Цим самим, як пока-

зав у ряді своїх праць відомий канадський філософ права Б.Мелкевік, 

«питання про легітимність прав людини» було назавжди вписано «в 

демократичну концепцію права», «створеного чи визнаного демокра-

тичними державами» [33; 34; 35]. Це була справжня революція у легі-

тимації прав і свобод людини, яка охопила декілька століть. 

Водночас ще в історичних межах цієї революції у середині та 

другій половині ХХ століття розпочалася ще масштабніша нова рево-

люція у сфері легітимації прав і свобод людини, яка стала частиною 

загальної революції деетатизації (роздержавлення) права, внаслідок 

якої державна монополія на правотворчість очевидно уступає місце 

іншій системі, яка допускає за межами закону, в тім числі й Основного 

Закону, існування недержавні джерела права. Відомий італійський 

вчений-юрист Ф.Галгано про цей феномен пише як про такий, що уже 

став надбанням історії: «Державна монополія на правотворчість усту-

пила місце іншій системі, що допускає за межами закону інші, недер-

жавні джерела права… за сферою його застосування… і за способом 

його утворення…» [7, c.31]. 

Інший італійський вчений-юрист Е.Ді Робілан висловлюється ще 

більш метафорично, зазначаючи, що уже відбувся перехід від «норматив-

ної гри з двома гравцями», державою-нацією та адресатами її приписів, до 

нормативної гри «з декількома гравцями», де в конкуренцію з правом 

держави-нації вступають спонтанні правові порядки, створюючи систему 

норм з непередбачуваними еволюційними наслідками [27, P.79]. 

Класичним прикладом такого нового спонтанного правового по-

рядку став Європейський суд з прав людини (Страсбурзький суд за 
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місцем свого перебування). Право, вироблене цим судом внаслідок 

тлумачення положень Європейської конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, уже набуло характеру juscommune (загаль-

ного права) у сфері прав людини та її свобод, в тім числі легітимації 

прав і свобод людини. Європейська конвенція про захист прав людини 

і основоположних свобод створена не лише з метою якомога ефектив-

нішого об’єднання європейських країн для захисту прав і свобод лю-

дини та сприянню їх розвитку, а передусім для того, щоб ефективно 

протистояти постійним спокусам порушувати права і свободи людини 

з боку держав, що уклали цю Конвенцію. Тобто, найголовнішою інно-

вацією Страсбурзького суду у сфері захисту прав і свобод людини є 

утвердження європейського публічного порядку за межами національ-

них правових систем, в тім числі конституцій як їх ядра. 

Зокрема, саме ця ідея була виокремлена та виділена як осново-

положна Європейською Комісією з прав людини і основоположних 

свобод у 1960 р.: «Приймаючи цю конвенцію, – наголошувала вона, – 

Договірні держави не мають метою встановлення взаємних прав і 

обов’язків, необхідних для досягнення відповідних національних інте-

ресів, а прагнуть реалізувати мету та ідеали Ради Європи, проголошені 

в Статуті, і встановити публічний порядок, загальний для вільних де-

мократій Європи, для збереження загальної спадщини політичних, іде-

ологічних традицій, свободи і верховенства права» [16, c.33]. В силу 

цього, як визнав сам ЄСПЛ, Європейська конвенція з прав людини і 

основоположних свобод стала «установчим документом європейського 

публічного порядку» [16, c.13]. 

Україна, підписавши та ратифікувавши дану Конвенцію, взяла 

на себе правове зобов’язання поширити і забезпечити дію європейсь-

кого публічного порядку у сфері прав і свобод людини також на вітчи-

зняні терени. Проте, як показали двадцять років, що минули з часу 

прийняття чинної Конституції України, найбільше, на що спромоглася 

у цій царині вітчизняна держава під тиском багатьох прогресивних 

європейських держав та цілого ряду демократичних міждержавних 

інституцій Європи, передусім Європейської комісії «За демократію 

через право» (Венеціанської комісії), так це на фіксацію та дотримання 

в основному «права кожного» «після використання всіх національних 

засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод 

до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних орга-

нів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна» [13, 

ч.3 Ст.55]. Але практичні наслідки цих звернень поки що надто мізерні. 

Навіть рішення найавторитетнішої з цих інституцій – Європейського суду 

з прав людини – ухвалені за зверненням суб’єктів прав людини і осново-

положних свобод внаслідок порушення їх прав українською державою, не 
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виконуються в Україні на 95 процентів, а відповідні рішення національ-

них судів – не виконуються на 70 процентів [17]. 
Венеціанська комісія, заснована 18 країнами у 1990 р., стала ще 

одним докорінно відмінним від усіх інших суб’єктом творення якісно 
відмінного від інших спонтанного правового порядку у сфері консти-
туційного права в цілому та конституційно легітимованих прав люди-
ни і основоположних свобод передусім. Квінтесенція спонтанного 
правового порядку, що запроваджується Венеціанською комісією і 
добровільно (!) підтримується багатьма демократичними державами Єв-
ропи та інших континентів, зводиться до уточнення шляхом незалежних 
професійних експертиз та консультацій національних антропосоціокуль-
турних кодів відповідного конституційного права, функціонування демо-
кратичних інституцій, фундаментальних прав людини і основоположних 
свобод та конституційного права. З’явившись на початку 90-х років в ра-
мках Ради Європи у якості незалежного органу для систематизації та по-
ширення найкращих практик конституційного будівництва в умовах де-
мократичних змін, що відбулися у державах Центральної та Східної Єв-
ропи, в тім числі в Україні, ця Комісія поступово трансформувалась у діє-
вий інструмент вироблення спонтанного венеціанського стилю європей-
ської конституційної спадщини загалом [24]. 

Ретельний аналіз вищезазначених та цілого ряду інших спонтан-
них (недержавних) правових порядків передусім у сфері легітимації 
прав людини і основоположних свобод неспростовно засвідчує, що у 
всіх без винятку цих випадках ключовою фігурою даних порядків є 
людина як біо-соціальна істота та її відносини з Іншим, оскільки саме 
у них онтологічно укорінене право [23] та саме вони є носіями прав 
людини як ядра, основи права [12]. 

В умовах нової, за визначенням Б.Мелкевіка, «юридичної сучас-
ності», коли поряд з традиційним державним правом утвердились та 
динамічно розвиваються наростаюча кількість спонтанних правових 
порядків, питання легітимації прав і свобод людини і забезпечення їх 
на практиці набувають парадигмально іншої конфігурації, в тім числі і 
їх конституційної матриці. Держава як творець і гарант цих прав та 
свобод все очевидніше витісняється з цього процесу, залишаючись у 
розвинутих країнах світу інструментом громадянського суспільства у 
сфері здійснення прав людини. Місце держави все переконливіше за-
міщаєсам носій цих прав і свобод – людина за допомогою «автономної 
законотворчості» громадян. «Під цим ми розуміємо, – пояснює 
Б.Мелкевік, - ідею про те, що суб’єкти права повинні мати можливість 
шляхом автономної законотворчості утвердитись реально та взаємно 
як автори та законодавці їх норм, їх прав та їх інститутів…» [15, c.61]. 

Позитивний досвід конституційної легітимації прав і свобод люди-
ни, набутий у середині та другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 
багатьма розвинутими країнами Європи та світу, як і негативний досвід 
України та інших країну цій сфері, неспростовно доводять, що тільки ін-
дивіди як носії природних прав і свобод та творці соціуму можуть належ-
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ним чином власними зусиллями легітимізувати та конституціоналізувати 
свої права і свободи та домогтися такої ж належної їх реалізації і здійс-
нення. Державі у цьому випадку належить інструментальна роль. 

Висновки. Оголошена Революція статтею 3 чинної Конституції 
України у сфері легітимації та здійснення прав і свобод людини за 
двадцять років, що збігли з часу прийняття Конституції, не стала дійс-
ністю. Це не випадковість, а глибоко закономірний результат. Він є 
наслідком передусім того, що у Конституції України 1996 р. було вті-
лено еклектичну, суперечливу, із поєднанням у ній взаємовиключних 
світоглядних та філософсько-методологічних підходів, проте в основі 
своїй етатистську матрицю легітимації прав і свобод людини. Оголо-
шена Конституцією України революція у сфері легітимації та здійс-
нення прав людини передусім перебуває в антагонізмі із базовою – 
етатистсько-конституційною парадигмою легітимації як права загалом, 
так і прав та свобод людини передусім, інших конституційних ціннос-
тей в цілому. Ці конституційні константи ще більше канонізувались і 
закостеніли під потужним постколоніальним, пострадянським мента-
льним впливом на правотворчість,  історичною інерцією розвитку віт-
чизняного соціуму. Для практичного здійснення Оголошеної Револю-
ції у сфері легітимації та реалізації прав і свобод людини в Україні 
децентралізації державної влади недостатньо – необхідне перезасну-
вання держави із субстанційної, яка має власні потреби та інтереси, у 
інструментальну державу, яка за означенням власних потреб та інте-
ресів не має і не може мати та виступатиме виключно інструментом 
громадянського суспільства, знаряддям здійснення публічної політики. 
Єдиним суб’єктом, спроможним перезаснувати в Україні нинішню 
державу та здійснити Оголошену Революцію у статті 3 її Конституції, 
є виключно індивіди, що населяють Україну як єдині носії права зага-
лом та прав і свобод людини передусім. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ  

ПУБЛІЧНОГО І ПРИВАТНОГО ІНТЕРЕСУ  

У ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ 

 
Зміни, які відбуваються у сфері публічної фінансової діяльності 

та відповідно у предметі і методах фінансового права актуалізують 
проблему співвідношення та балансу публічного і приватного інтересу 
у фінансових правовідносинах. Шляхом сплати юридичними та фізич-
ними особами обов’язкових платежів до бюджетів забезпечується ви-
конання державою, органами місцевого самоврядування завдань і фу-
нкцій, а також створюються загальні блага для задоволення спільних 
публічних та власне особистих (приватних) потреб. Тобто, дії учасни-
ків фінансових правовідносин насамперед спрямовані на забезпечення 
публічного інтересу. Відповідно, усі суб’єкти цих правовідносин (не-
залежно від організаційно-правової форми, виду діяльності, форми 
власності, правового статусу) так чи інакше беруть (безпосередньо чи 
опосередковано) участь у формуванні, розподілі або використанні ко-
штів публічних фондів, які можуть використовуватися також і для за-
доволення їх приватних інтересів. Отже, у фінансово-правовому регу-
люванні має місце поєднання публічного та приватного інтересів. 

Незважаючи на важливість цього питання для регулювання фі-
нансових правовідносин, для розкриття взаємозв’язку загального та 
окремого й інших чинників впливу на характер та зміст такого регу-
лювання, його дослідження на сьогодні має фрагментарний характер, а  
тому потребує уваги з боку науковців. У аспекті питання, що розгляда-
ється, проаналізуємо особливості співвідношення та балансу публічно-
го і приватного інтересів у фінансових правовідносинах, звернемо ува-
гу на проблеми та запропонуємо деякі шляхи їх вирішення.   

Насамперед зауважимо, що за сучасних умов реалізація публіч-
ного інтересу держави та органів місцевого самоврядування тісно 
пов’язана із питанням бюджетної децентралізації, сутністю якої є під-
вищення рівня фінансової самодостатності й фінансової самостійності 
регіонів, а також оптимальний перерозподіл повноважень і бюджетних 
коштів між центральними та місцевими органами влади і місцевого 
самоврядування. Однією з умов досягнення цього є своєчасна та в по-
вному обсязі сплата юридичними і фізичними особами  обов’язкових 
платежів та їх ефективний і за цільовим призначенням розподіл на фі-
нансування функцій органів місцевого самоврядування.  

Зазначене, у свою  чергу, обумовлене якістю змісту тих фінансо-
во-правових норм, якими визначено механізм формування місцевих 
бюджетів та механізм фінансування функцій органів місцевого самов-
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рядування. У 2015-2016 роках внесеними змінами до Бюджетного та 
Податкового кодексів України було розширено права місцевих органів 
при прийнятті рішень із формування та використання бюджетних кош-
тів, оскільки джерелами наповнення місцевих бюджетів було визнано 
з-поміж інших акцизний податок з реалізації роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів за ставкою 5% їх вартості, плату за надання адмінпос-
луг (100%), державне мито (100%), податок на прибуток підприємств 
(10%), екологічний податок (80%), плату за надра (25%). Окрім того, 
було розширено базу оподаткування податку на майно за рахунок 
включення до неї  також комерційного (нежитлового) майна та авто-
мобілів з великим об’ємом двигуна.  

Однак у реалізації публічного інтересу держави та органів міс-
цевого самоврядування, а також приватних інтересів  юридичних та 
фізичних осіб на сьогодні існує ряд проблемних питань, що негативно 
впливають на здійснення публічної фінансової діяльності загалом на 
проведення бюджетної децентралізації.  

Насамперед, недосконалими є норми, якими визначається механізм  
розподілу (перерозподілу) коштів між бюджетами від окремих податко-
вих надходжень. Зокрема, за загальним правилом до доходів загального 
фонду місцевих бюджетів зазвичай зараховується 60% податку з доходів 
фізичних осіб, тоді як до бюджету міста Києва  лише 40%, а до бюджету 
міста Севастополя 100% цього податку. Вважаємо, що до Бюджетного 
кодексу України варто внести зміни, прийнявши норми з обґрунтуванням 
таких цифрових показників розподілу (перерозподілу) цього та інших 
податків і зборів, які складають доходи місцевих бюджетів. 

Іншим проблемним питанням є недосконалий механізм оподат-
кування окремих податків (податку на прибуток підприємств, акцизно-
го податку, податку на майно), що складають доходи місцевих бюдже-
тів. Аналізуючи відповідні норми Податкового кодексу України, дохо-
димо висновку, що норма про місце сплати податку на прибуток підп-
риємств за місцем реєстрації підприємства певною мірою порушує 
фінансові інтереси тих органів місцевого самоврядування, у межах 
яких фактично знаходиться такий платник податку. Тому необхідні 
зміни до законодавства, які б чітко визначали місце сплати цього пода-
тку різними категоріями платників.  

Щодо іншого джерела наповнення місцевих бюджетів – акциз-
ного  податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, то в його 
адмініструванні закладено як певні корупційні ризики, так і можли-
вість підвищення ціни на підакцизні товари та збільшення контрабан-
дної і контрафактної продукції, яка реалізується за нижчою ціною. 
Отже, потребує удосконалення механізм адміністрування цього подат-
ку та прийняття норм для унеможливлення виникнення зазначених 
ризиків, якими може бути завдано шкоди фінансовим інтересам дер-
жави, органів місцевого самоврядування. 

Однак найбільш проблемним місцевим податком був і залишається 
податок на майно, зокрема питання бази його оподаткування. Світовою 
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практикою вироблено два підходи до визначення бази оподаткування цьо-
го податку, які базуються на врахуванні під час його сплати площі 
(об’єму) об’єкта нерухомості або ж ринкової (оцінної) вартості такого 
об’єкта. І саме другий підхід, як свідчить досвід зарубіжних країн, є більш 
справедливим стосовно фінансових інтересів юридичних та фізичних осіб, 
а тому є доцільним для запровадження в Україні. 

Окремим проявом поєднання публічного інтересу держави та 
органів місцевого самоврядування є механізм фінансування делегова-
них повноважень органів місцевого самоврядування. Зазначене стосу-
ється, зокрема, фінансування видатків на утримання установ охорони 
здоров’я та освіти шляхом надання місцевим бюджетам нових видів 
трансфертів – освітньої субвенції, субвенції на підготовку кадрів, ме-
дичної субвенції. Кошти галузевих субвенцій мають цільове спряму-
вання і не можуть перерозподілятися на інші видатки на відміну від 
попередньої системи вирівнювання, за якої такий перерозподіл був 
можливим. Оскільки зазначені зміни розширили фінансову базу орга-
нів місцевого самоврядування, то доречною є потреба прийняття онов-
леного переліку власних та делегованих повноважень органів місцево-
го самоврядування і, відповідно, внесення змін до Конституції Украї-
ни, до Бюджетного та Податкового кодексів України, до Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Україні». Іншим необхідним кро-
ком у цьому напрямку вбачається розроблення абсолютно нового ме-
ханізму надання цільових трансфертів, спрямованих на компенсацію 
видатків органів місцевого самоврядування в результаті реалізації ни-
ми делегованих повноважень. Більше того, необхідно змінити сам ме-
ханізм розрахунку обсягу коштів на зазначені цілі і, відповідно, норма-
тивів бюджетної забезпеченості  з урахуванням не фінансових можли-
востей державного бюджету, а галузевих соціальних стандартів. А то-
му потребують негайного вирішення питання щодо запровадження 
галузевих соціальних стандартів та страхової медицини.  

Наслідком прийняття цих та багатьох інших змін, яких потребує 
бюджетне та податкове законодавство, може стати суттєве скорочення 
дотаційних місцевих бюджетів, а, отже, більш справедливий розподіл 
коштів бюджетів різних рівнів, в тому числі й на задоволення потреб 
юридичних і фізичних осіб. Ці та інші заходи із удосконалення 
фінансового законодавства, на нашу думку, можуть суттєво поліпшити 
ефективність реалізації публічного та приватних інтересів у фінансо-
вих правовідносинах.  



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 118 

Музика-Стефанчук О.А.,  
д. ю. н., професор, провідний науковий співробітник  

юридичного факультету  

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Ямненко Т.М.,  
к. ю. н., доцент кафедри цивільного права і процесу  

Національного авіаційного університету 

 

АНТРОПОСОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПІДҐРУНТЯ  

ЗЛОВЖИВАНЬ ТА УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ: 

УКРАЇНСЬКІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ 

 

Термін «антропосоціокультурний» поєднує у собі три складові: ан-

тропо – те, що має відношення до людини; соціо – те, що належить до 

суспільства; культурний – той, хто дотримується традицій, цінностей, 

ритуалів. Для більшості податкових правовідносин традиційно притаман-

ні перші два аспекти, а ось третій – аспект культури є вельми проблемним. 

Так, є відносини з оптимізації, мінімізації та ухилення від оподаткування. 

З одного боку, для держави платники податків і самі податки є 

тим, без кого і чого сама держава та державний апарат існувати не мо-

же. З іншого боку, сучасні реалії свідчать про те, що держава перехо-

дить певні межі, ставлячи фізичних осіб – безпосередніх платників 

податків в умови, коли вони не те, що повинні шукати шляхи змен-

шення власного податкового навантаження, а ще й «підштовхують» до 

зловживань, до ухилень від оподаткування. Отже, питання культури в 

оподаткуванні можуть стосуватися лише законних способів оптимізації та 

мінімізації оподаткування, а ось ухилення за своєю природою є протипра-

вним діянням і по суті не може бути культурним явищем. Зловживання 

правом також не є культурним явищем – це скоріше антисоціальне явище. 

Хоча є й інші, оригінальні авторські думки з цього питання.  

Так, деякі вітчизняні та зарубіжні науковці морально виправдо-

вують ухилення від оподаткування, обґрунтовуючи це надто високими 

ставками податків; неефективним використанням бюджетних доходів, 

що формуються, зокрема, за рахунок податкових надходжень; неспра-

ведливістю податкової системи в цілому; відсутністю дієвого механіз-

му адміністрування податків; відсутністю відчуття громадянами мора-

льного обов’язку сплачувати податок корумпованому уряду, який не 

забезпечує надання державних послуг на належному рівні [1, с.69; 2, 

с.339-340; 3, с.75]. Отже, якщо щось є морально допустимим, то це 

також здійснюється межах певної культури. Якщо йти таким шляхом, 

то виходить, що ухилення від оподаткування як правопорушення є 

культурним діянням, що суперечить природі будь-якого правопору-
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шення, яке є антисоціальним явищем, а антисоціальне не може бути 

культурним. Таким чином, на наше глибоке переконання, не варто ви-

правдовувати ухилення від оподаткування, виходячи із моральних, 

соціальних і культурних засад. 

Дещо інша справа полягає із антропосоціокультурним підґрун-

тям зловживань у податкових правовідносинах, в яких платник подат-

ків має намір оптимізувати та мінімізувати свої податки, або ж злов-

живань, що супроводжують ухилення від оподаткування. 

Цікавою, на нашу думку, є судова практика Швейцарії у питанні 

розмежування обходу оподаткування з погляду ухилення та зловжи-

вання (це питання досить детально досліджує, приміром, А.В. Кири-

лов). Так, Верховний суд Швейцарії виробив три критерії дотримання 

доктрини ухилення від оподаткування: об'єктивний – має бути очевид-

но, що юридична норма, обрана платником податку, не є розумною, 

підходящою або звичайною і не відповідає суті економічних відносин; 

суб'єктивний – платником податків має бути прийняте рішення виклю-

чно з мотивів економії на податках. Заснований на коментарі до розді-

лу 5 (5) податкового закону Німеччини від 13 грудня 1919 р. (у ред. 

1925 р.), відповідно до якого платник податків повинен мати намір 

ухилитися від податку; фактичний – метод, обраний платником подат-

ку, повинен призводити до суттєвої податкової економії. 

Якщо вимоги щодо застосування судової доктрини ухилення від 

оподаткування дотримуються, то податок підлягає стягненню в тому 

обсязі, в якому він був би утриманий, якби юридична конструкція від-

повідала реальним економічним відносинам. На практиці ця доктрина 

застосовується за допомогою методу превалювання суті над формою; 

на рівні юридичної норми або фактів цей метод не застосовується. 

Йдеться про застосування юридичної фікції, тобто податкові органи не 

приймають економічний результат, але замінюють його юридичною 

фікцією. Таким чином, отриманий економічний результат «підганяєть-

ся» під положення податкового законодавства Швейцарії [5, с.75-86]. 

Також юридичний аспект судової доктрини ухилення від оподатку-

вання, на відміну від доктрини заборони зловживання правом, виявляєть-

ся при розгляді проблеми віднесення доходу. Так, судова доктрина ухи-

лення від оподаткування відносить дохід до особи, яка одержала би дохід 

за наявності передбачуваних фактів (фікція). Доктрина ж заборони злов-

живання правом забороняє примусове виконання позову, заснованого на 

реальних фактах, якщо має місце явне зловживання правом [5]. 

Примітно, що Федеральний Парламент Швейцарії інкорпорував 

судову доктрину ухилення від оподаткування в ст. 21 (2) Закону 

Швейцарії «Про податок з джерела», закріпивши, що повернення цьо-

го федерального податку не повинне здійснюватися в обставинах, які 
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приведуть до ухилення від оподаткування. Як приклад – наводиться 

справа X.GMBH (2010), пов’язана з передачею голландською компані-

єю D.BV прав участі в швейцарській компанії C.AG, яка фактично 

припинила ведення економічної діяльності, а австрійській компанії 

X.GmbH у 2003 р. передачі акції. У 2002 р. компанія C.AG двічі випла-

тила дивіденди. Австрійська компанія X.GmbH запросила повне відш-

кодування податку з джерела, а також надання пільг щодо отриманих 

дивідендів на підставі ст. 10(2) Угоди між Швейцарією та Австрією 

(1974) (у ред. після протоколу від 20 липня 2000 р., вступ. в силу 

13 вересня 2001 р.). Суд зазначив, що звинувачення у зловживанні по-

ложеннями угоди включає в себе певний суб'єктивний елемент, оскі-

льки повинно мати місце неналежне використання права, реалізація 

якого спрямована на захист тих інтересів, які воно не повинно захища-

ти, тобто повинно бути здійснено навмисне. Отже, зловживання може 

мати місце лише в тому випадку, якщо юридична схема створювалася 

виключно з метою податкової економії. Також Суд наголосив, що реаль-

ний намір сторін полягав у розподілі дивідендів на користь голландської 

компанії до моменту передачі акцій. У цьому випадку така виплата підпа-

ла б під оподаткування податком з джерела в розмірі 15%. Суд, викорис-

товуючи метод фікції, відніс виплачені дивіденди до доходів не австрійсь-

кої, а голландської компанії і відмовив австрійській компанії у відшкоду-

ванні податку з джерела на підставі неписаного міжнародно-правового 

принципу заборони на зловживання положеннями міжнародних податко-

вих угод за допомогою національної судової доктрини ухилення від опо-

даткування. На думку швейцарських дослідників, на відміну від зазначе-

ної позиції суду, суб'єктивний елемент наявності наміру не має значення 

відносно застосування доктрини зловживання правом [5]. 

У теорії податкового права наявні різні думки стосовно того, чи 

коректно вести мову про зловживання правом чи про зловживання 

законом платником податків. Таке непорозуміння викликано тим, що 

платник податків зловживає саме законом, зовні дотримуючись форми 

і виконуючи всі вимоги нормативних актів, проте його дії суперечать 

цілям, для яких був прийнятий цей закон. Для підтвердження чи спро-

стування наведеного використовуються різні аргументи, зокрема такі: 

1) практично неможливо сформулювати чіткі загальні критерії 

добросовісності або зловживання правом; податкове право не повинно 

закликати платника податків етично ставитися до інтересів держави, 

оскільки воно побудоване на примусі, а примус – не кращий спосіб 

виховання моралі; будь-яка податкова оптимізація буде поставлена під 

сумнів, оскільки завжди буде присутньою небезпека визнання дій пла-

тника податків недобросовісними (Д.М. Щокін). Зауважимо, що за 

умови застосування антропосоціокультурних засад до податкового 
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права та правовідносин, то за таких умов податкове право не повинне 

ґрунтуватися на примусі, потрібно лишати місце добровільному вико-

нанню податкового обов’язку. І на першому місці має бути добровіль-

ність, адже її наявність та забезпеченість є ознакою тощо, що людина 

спроможна, має намір самостійно виконувати покладені на неї 

обов’язки, щоб не шкодити ні публічних фінансовим інтересам, ні 

приватним інтересам інших суб’єктів інших правовідносин; 

2) податковими правами неможливо зловживати, оскільки вони 

надані платнику податків саме для того, щоб він міг захиститись від 

держави (С.В. Савсерис). На наш погляд, з наведеною думкою можна 

посперечатися, оскільки податково-правова практика свідчить про на-

явність зловживань у податковій сфері як з боку платників податків, 

так і з боку працівників органів. Більше того, зовсім невірно сприйма-

ти зловживання як засіб захисту від будь-кого чи будь-чого; 

3) для податкового права, разом із фактичним і вольовим, важ-

ливим є формально-юридичний аспект, який вносить визначеність у 

правовідносини (М.В. Корнаухов) тощо [6, с.153]. 

На необхідності розмежування зловживанням правом і зловжи-

ванням законом, тобто законодавчим актом, наголошує у своїх доку-

ментах й актах також Європейська конфедерація податкових консуль-

тантів. Так, наголошується, що ці дві концепції мають багато спільно-

го. Проте в першому випадку особа здійснює право з метою завдати 

шкоди іншій особі, (тут має місце антигромадська поведінка (напри-

клад, така особа коптить рибу біля щойно випраної білизни сусіда)), а в 

другому випадку особа використовує законодавчий акт врозріз із його 

метою та призначенням. Ці категорії відчувають значний вплив традицій 

внутрішнього права, тому нерідко виникають суттєві суперечності між 

національними системами держав-членів ЄС. У деяких країнах зловжи-

вання законом також відомо як зловживання правовою формою (або 

включає в себе такі випадки). Водночас зловживання правами значною 

мірою належить до сфери цивільного права і практично не пов'язане з 

оподаткуванням. Зловживання законом може мати місце, коли платник 

податків намагається обійти сферу дії податкової норми або отримати 

неналежну вигоду з положення про надання податкових пільг [7, с.75]. 

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах 

Kefalas і Halifax представлені два випадки зловживання законом.  

В обох справах до Європейського суду надійшло клопотання забезпе-

чити однакове застосування європейського права, і в обох випадках 

Суд підтвердив, що держава-член ЄС загалом може обмежувати євро-

пейське право з метою протидії зловживанням. Хоча в обох справах 

йшлося про зловживання щодо директиви, проте у справі Halifax не 

існувало законодавчого положення про протидію зловживанню у сфері 
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ПДВ; вважалося, що британський суддя виключив можливе застосування 

судових методів, що перешкоджають відходу від податків, розроблених 

судами Великобританії на основі доктрини Ramsay на початку 1980-х. 

Відповідно в рішенні по справі Halifax Європейський суд з прав людини 

фактично визнав, що мета і призначення права на відрахування в загаль-

ній системі ПДВ вимагають протидії зловживанню [7, с.75]. 

Слушною є думка про те, що у межах податкових правовідносин 

можна зловживати лише тими правами, що встановлені податковим 

законодавством [8, с.181-182; 9]. При цьому зловживання законом мо-

же мати місце, коли платник податків намагається обійти сферу дії 

податкової норми або отримати неналежну вигоду з положення про 

надання податкових пільг. Можна виокремити два види зловживань з 

боку платника податків. Перший – протиправна поведінка. Юридична 

мета договору або окремі його умови явно суперечать встановленим 

податковим законодавчим заборонам, обмеженням, приписами. Прик-

ладом подібної поведінки може слугувати укладення договору з метою 

«перекладу» обов'язку платника податків або податкового агента на 

договірного контрагента (протиправна юридична мета договору). Сю-

ди ж належать випадки укладення уявних і удаваних договорів, що 

створюють формальну видимість наявності тих чи інших юридичних 

підстав для звільнення або зменшення податкових платежів [10, с.90]. 

Інший вид зловживань платників податків – неправомірна пове-

дінка. Суб'єкти підприємницької діяльності з метою отримання необ-

ґрунтованої податкової вигоди не порушують встановлених законо-

давством заборон, приписів і обмежень, але зловживають принципом 

свободи договору. Так, платниками податків укладаються абсолютно 

легальні договори, які не можуть бути визнані уявними, удаваними або 

недійсними з яких-небудь підстав; при цьому відбувається належне 

виконання сторонами умов укладених договорів. За результатами чого 

за наявними документами, вантажно-митними деклараціями в особи 

виникає право на відшкодування ПДВ, хоча продавець і покупець вза-

галі не витратили тих сум, на які заявлене відшкодування. Також, зло-

вживаючи принципом свободи договору, платники податків, хоча й не 

порушують формальних нормативних приписів, проте створюють ле-

гальну можливість не платити податки або ж платити їх у менших ро-

змірах. Наприклад, організація (замовник-забудовник) вела капітальне 

будівництво об'єкта виробничого призначення. З метою отримання 

необґрунтованої податкової вигоди у вигляді податкових відрахувань з 

ПДВ, придбання будівельних матеріалів та передача їх підряднику 

були оформлені як окремі договори купівлі-продажу, що не пов'язані з 

будівництвом. Виконуючи їх у межах самостійної посередницької дія-

льності, організація прискорила відшкодування ПДВ. 
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За наявності значної кількості зловживань з боку платників по-

датків у податкових правовідносинах очевидною є ще одна проблема – 

здійснення законними способами гарантованого платнику податків 

права на оптимізацію оподаткування. Так, у реалізації цього права з 

боку державних органів, які також зловживають своїми правами, ство-

рюються перешкоди. Захистити право на оптимізацію оподаткування, 

як правило, можна лише в судовому порядку, оскільки ще відсутнє 

його реальне законодавче закріплення [10, с.90-91]. Проте тут та у за-

значених вище двох випадках вже необхідно ретельніше підходити до 

формування достатньої доказової бази. 

Про ділові, економічні вигоди, які очікуються від діяльності, на-

слідки якої впливають на оподаткування, йдеться у листі Вищого ад-

міністративного суду України від 2 червня 2011 р. № 742/11/13–11, 

відповідно до якого «в обов’язковому порядку необхідно досліджувати 

наявність господарської мети при вчиненні відповідних дій платника 

податку. Перевірці підлягають доводи податкового органу, що свід-

чать про відсутність ділової мети у діях платника податку, зокрема у 

разі подальшого продажу придбаного товару нижче за ціну придбання; 

придбання товарів (послуг) у посередників за наявності прямих конта-

ктів з їх виробниками; придбання послуг, використання яких не може 

мати позитивного впливу на результати господарської діяльності пла-

тника податку тощо. Судам слід ураховувати, що для підтвердження 

права платника податку на формування витрат та/або податкового кре-

диту з податку на додану вартість достатньо наявності мети викорис-

тання товарів та послуг, що ним придбані, незалежно від фактичних 

результатів такого використання. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПІЗНАННЯ КАТЕГОРІЇ  

«БЮДЖЕТНІ ПРАВОВІДНОСИНИ» 

 

Сферою виникнення та розвитку бюджетних правовідносин є 

бюджетна діяльність держави та її адміністративно-територіальних 

одиниць. Розвиток фінансово-правової науки та практики застосування 

бюджетного законодавства зумовлює зміщення акцентів у напрямі 

модернізації, стандартизації, підвищення ефективності правового ре-

гулювання та соціального спрямування бюджетної діяльності. Разом з 

тим актуалізуються питання наукових засад бюджетної діяльності та 

перспектив її подальшого розвитку, що уявляється неможливим без 

дослідження правових аспектів цього виду діяльності і, відповідно, 

вдосконалення її правового регулювання. Разом з тим, бюджетна дія-

льність є сферою виникнення і розвитку бюджетних правовідносин, 

які, в свою чергу, є правовою формою бюджетної діяльності. Бюджет-

на діяльність як сфера виникнення і розвитку бюджетних відносин та 

вид правової діяльності є опосередкованим правом видом публічної 

діяльності, яка здійснюється за допомогою спеціальних юридичних 

дій, операцій та процедур, способів та засобів, спрямована на вирішен-

ня державних і місцевих завдань та функцій, а також задоволення пуб-

лічних потреб та інтересів [1, с. 39]. 

З’ясування сутності бюджетних правовідносин набуває суттєвого 

значення, оскільки від їх розуміння залежить визначення обставин, які 

зумовлюють розвиток цього виду правовідносин. В юридичній літературі 

робиться акцент на надзвичайну актуальність і складність проблематики 

правовідносин як для теорії права, так і для галузевих юридичних наук. 

Бюджетні правовідносини є наслідком правового регулювання 

державою суспільних (економічних) відносин, що проявляється у на-

данні цим відносинам юридичної форми. Кожен конкретний акт бю-

джетної діяльності здійснюється виключно на правовій підставі, тобто 

у нерозривній єдності матеріального і правового боку цих відносин. 

Об’єктивні економічні закони визначають межі регулюючого впливу і 

характер регулювання бюджетних відносин. Після врегулювання пра-

вовими нормами бюджетні відносини набувають форми бюджетних 

правовідносин. Пошук шляхів її вирішення може мати успіх лише за 

умови врахування усталених в юридичній науці поглядів. Напрями її 

вирішення безпосередньо пов’язані із закладеними підвалинами кон-

цепцій правовідносин, які існують як в теорії права, так і в галузевих 
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юридичних науках. На це звертає увагу більшість науковців. Зокрема, 

досліджуючи адміністративні правовідносини, О.І. Харитонова справед-

ливо відмічає, що «проблема визначення поняття та характеристики кате-

горії правових відносин є однією із найбільш складних як з точки зору 

загальної теорії права, так і з погляду визначення принципових засад ре-

гулювання та функціонування окремих галузей права» [2, с. 18]. 

Загальноправове та загальногуманітарне значення бюджетних 

правовідносин важко переоцінити. Це зумовлено тим, що в процесі 

бюджетних правовідносин визначається необхідність планування до-

ходів бюджетів, обґрунтовується та вирішується питання класифікації 

видатків на наступний бюджетний період, здійснюється планування 

видатків. Значення бюджетних правовідносин підсилюється й тим, що 

вони є умовою руху та способом конкретизації суспільних відносин, 

які потребують правового оформлення на різних стадіях свого існу-

вання, передбачають чисельність різновидів як умови свого розвитку. 

Опосередковуючи рух суспільних відносин, правовідносини, звертає 

увагу О.С. Іоффе,  в той же час виступають як спосіб конкретизації 

суб’єктивного складу цих відносин, та тих функцій, які їх учасники 

повинні виконати один перед одним [3, с. 47]. 

Пізнання у бюджетній діяльності, будучи видом наукового пі-

знання, має свої особливості, зумовлені специфікою предмету бюдже-

тно-правового регулювання, функціями і метою цієї галузі пізнання. 

Характерною рисою пізнання є те, що відображення дійсності внутрі-

шньо передбачає безпосереднє практичне втілення отриманих внаслі-

док дослідження результатів пізнання, які закріплюються у нормах 

бюджетного законодавства. Знання має значення внаслідок практично-

го його  втілення в дійсність, постановкою конкретних практичних 

цілей, пов’язаних з організацією та управлінням бюджетною діяльніс-

тю. Тим самим, пізнання є не тільки необхідною умовою створення 

проекту закону про Державний бюджет України, його виконання тощо, 

а й складовим елементом бюджетної діяльності. 

Процес переходу від пізнання явищ бюджетної дійсності до роз-

робки проекту закону про Державний бюджет не є прямим і одноразо-

вим, це досить ємне, багатоступеневе розширення та конкретизація 

знань. І лише після усвідомлення публічних потреб та мети бюджетно-

правового регулювання приймається рішення щодо переходу від пі-

знання до проектування (бюджетного планування) в процесі якого ро-

зробляються показники бюджету, після чого вони відтворюються в 

проекті закону про Державний бюджет, який розглядається та прийма-

ється Верховною Радою України (власне бюджетна правотворчість). 

Якщо пізнання у бюджетній правотворчості є процесом перет-

ворення об’єктивної дійсності через законодавче усвідомлення в при-
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йняття закону про Державний бюджет, то виконання закону є зворот-

нім процесом перетворення законодавчого усвідомлення в об’єктивно 

існуючу дійсність. Таким чином, результатом бюджетної правотворчо-

сті, її продуктом та результатом є закон про Державний бюджет. Але 

цей результат є проміжним результатом бюджетної діяльності, за яким 

слідує виконання цього закону, яке полягає в практичному регулюван-

ні бюджетних відносин, а точніше у виконанні показників, що містять-

ся у нормах закону про Державний бюджет України. 

В кожній із галузевих юридичних наук дослідження правовідно-

син здійснюється шляхом встановлення особливостей прояву загаль-

них ознак правовідносин у їх галузевих видах і виділенням спеціаль-

них ознак, які властиві лише цим видам правовідносин. Такі особливо-

сті зумовлені предметом і методом правового регулювання суспільних 

відносин, що відбиваються на структурі правовідносин, складі їх 

суб’єктів та їх правовому статусі, співвідношенні прав та обов’язків, 

засобах впливу на поведінку учасників тощо. Саме галузеві дослі-

дження правовідносин дають можливість глибше розкрити зв’язки 

предмету і методу відповідної галузі права, розкрити об’єктивні зако-

номірності співвідношення окремих видів суспільних відносин та їх 

правової форми. Галузеві дослідження видових особливостей право-

відносин, зазначає Р.Й. Халфіна, збагачують загальну теорію право-

відносин, допомагаючи розкрити сутність і зміст правовідносин в усіх 

їх опосередкуваннях [4, с. 9-10]. Утворюючи взаємопов’язану систему, 

кожен вид відносин є складною підсистемою, явищем, що відображує 

зміст окремої сторони суспільної організації, і в цьому механізмі певна 

роль і місце належить правовідносинам [5, с. 218].  

Бюджетні відносини, сферою виникнення та розвитку яких є 

бюджетна діяльність, потребують відповідного правового оформлення. 

Таке оформлення бюджетних відносин означає їх розгляд через систе-

му представницьких органів влади, що дозволяє гарантувати побудову 

бюджетної системи на реальних, а не декларативних засадах. Внаслі-

док правового оформлення, бюджетні відносини розвиваються як ре-

зультат предметної діяльності держави, що передбачає всебічне їх дос-

лідження з позиції загальної теорії держави та права, конституційного 

та адміністративного права, оскільки внаслідок свого розвитку бюдже-

тні відносини об’єктивно потребують державного регулювання і ста-

ють бюджетними правовідносинами. З іншого боку, дослідження галу-

зевих особливостей правовідносин сприяє розвитку загальної теорії 

правовідносин, оскільки кількісне накопичення знань дає нове розу-

міння сутності правовідносин. Як наслідок, маємо взаємний зв’язок: 

загальна теорія правовідносин впливає на галузеве розуміння право-
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відносин, яке змінюючись та рухаючись вперед, в свою чергу, збагачує 

і розвиває загально теоретичні положення про правовідносини. 

Визначення понять бюджетного права повинні мати чітко ви-

значені межі і значення, які можуть бути виражені в його змісті та об-

сязі. Змістом поняття є сукупність його специфічних ознак і характе-

ристик, які відрізняють його від інших суміжних або тотожних понять. 

Обсяг поняття – це кількість предметів або явищ, кожному із яких 

притаманні ознаки, що відносяться до змісту цього поняття. Важливу 

роль при визначенні поняття має вибір способу його визначення. Вза-

галі, вибір способу та надання визначення є достатньо складним за-

вданням, при вирішенні якого потрібно враховувати результати науко-

вих досліджень та висновки не тільки юридичної, а й інших наук. Ви-

значення поняття як логічна операція полягає у розкритті змісту вказі-

вкою на істотні ознаки, які відрізняють його від інших понять. Вважа-

ється, що істотною є ознака, що обов’язково належить явищу, без якої 

воно не може існувати і яка виражає конкретну природу явища, тим 

самим відрізняючи його від явищ інших видів і родів [6, с. 409, 578].  

Обраний спосіб визначення поняття передбачає також вирішен-

ня питання, наскільки точним має бути зміст та який обсяг передбача-

ється йому надати. Відповідно до закону логіки про зворотне співвід-

ношення обсягу та змісту поняття: чим більше ознак містить зміст, тим 

менше явищ входить до його обсягу, і навпаки. Отже, чим точнішим та 

конкретним є визначення, тим більше інформації щодо ознак воно має 

містити і, навпаки, чим абстрактніше треба сформулювати дефініцію, 

тим менше повинно міститися в ній відомостей про явище. 

Визначення поняття бюджетних правовідносин, залежно від ме-

ти дослідження, формулюються по-різному. Коли, наприклад, потріб-

но показати чисельність правовідносин та відділити один їх вид від 

іншого, то бюджетні правовідносини традиційно визначаються як вре-

гульовані бюджетно-правовими нормами суспільні відносини, що є 

цілком виправданим. Бюджетні відносини зумовлені фактом існування 

держави і тому зовнішньо вони знаходять свій прояв у формах, визна-

чених державою. Держава, враховуючи суспільні потреби, надає бю-

джетним відносинам адекватні форми прояву. У бюджетній сфері дер-

жава за допомогою права встановлює види доходів бюджетів, порядок 

їх зарахування, встановлює методи розподілу та способи використання 

бюджетних коштів, порядок здійснення контролю за використання 

бюджетів тощо. І тому, переважна більшість визначень поняття бю-

джетних правовідносин починається саме з наведеної тези. Але в по-

дальшому автори по-різному визначають видові відмінності, зокрема, 

як: «пов’язані з розподілом та витрачанням ресурсів, акумульованих 

бюджетною системою країни» [7, с. 116-117] або «виникають у бю-
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джетній сфері в процесі функціонування бюджетної системи і є соціа-

льно значущим зв’язком суб’єктів за посередництвом прав та 

обов’язків, передбачених нормами бюджетного права» [8, с. 57]. 

Надаючи визначення бюджетних правовідносин, науковці інко-

ли механічно переносять положення Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст. 1 якого бюджетними правовідносинами можна ви-

значити врегульовані правовими нормами відносини, що виникають у 

процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та 

розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням 

Державного бюджету України та місцевих бюджетів. 

Наведені визначення поняття бюджетних правовідносин не су-

перечать один одному, автори, надаючи їх, вкладають власне розумін-

ня одного й того ж правового явища, виділяючи ті ознаки, які, на їх 

думку, є найбільш суттєвими для розкриття змісту цього поняття. Не 

заперечуючи наведених підходів, зробимо спробу проаналізувати іс-

нуючі визначення і, враховуючи сучасні теоретичні дослідження та 

стан науки фінансового права й практики застосування бюджетного 

законодавства, запропонувати власне визначення, яке б в сучасних 

умовах більш повно розкривало сутність бюджетних правовідносин.  

Сутність бюджетних правовідносин складають їх суттєві ознаки, 

які роблять їх (тобто правовідносини) тим, чим вони є. Сутність будь-

якого явища полягає не в самому явищі, а виводиться із його відносин, 

взаємозв’язку та взаємодії з іншими явищами. У зв’язку із цим, перед-

усім, потребують з’ясування явища суспільного життя, аналіз взає-

мозв’язку з якими дозволяє виявити сутність бюджетних правовідно-

син. 

Специфіка бюджетних правовідносин зумовлена також і особ-

ливостями прояву ознак фінансових правовідносин: владний і публіч-

ний характер, конфліктність, розширена сфера дії, цільова спрямова-

ність, особлива сфера виникнення та розвитку. Публічний характер 

бюджетних правовідносин передбачає конфліктність, що зумовлено 

існуванням об’єктивних і суб’єктивних протиріч між обсягами бюдже-

тних надходжень і бюджетних видатків, зростаючими непередбачени-

ми видатками на бюджетне фінансування, на виконання соціальних 

програм і реалізацію інших функцій держави, що зумовлює конкурен-

цію інтересів. Оскільки бюджетні кошти завжди обмежені та не в змозі 

забезпечити задоволення всіх потреб, то процес бюджетної правотвор-

чості зводиться до вибору між конкуруючими потребами, що, власне, і 

зумовлює конфлікт інтересів. І тому важливого значення у розв’язанні 

зазначених конфліктів набувають норми бюджетного права. 

Розглянуті загальні ознаки правовідносин, видові ознаки фінан-

сових, а також спеціальні ознаки бюджетних правовідносин [9, с. 21-
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37] дають підстави виділити бюджетні правовідносини в окрему групу 

та охарактеризувати їх як такі, що спрямовані на реалізацію індивідуа-

лізуючої, регулюючої та забезпечувальної функції, а також подолання 

політико-правових конфліктів, мають владно-вольовий і публічний 

характер, опосередковують процес реалізації матеріальних бюджетно-

правових норм і є результатом дії процесуальних бюджетно-правових 

норм, мають динамічний і періодичний характер, є безпосередньо або 

опосередковано грошовими (організаційно-грошовими), сферою вини-

кнення та розвитку яких є бюджетна діяльність. 

Поряд із загальними та галузевими ознаками, бюджетні мають 

властиві лише для них спеціальні ознаки, які дозволяють виокремити 

їх у системі фінансових. Такими ознаками, на нашу думку, є: функціо-

нальне призначення бюджетних правовідносин. У бюджетних право-

відносинах, по-перше, визначається (окреслюється) коло осіб, на яких 

розповсюджується дія бюджетно-правових норм (індивідуалізуюча 

функція). По-друге, реалізується модель поведінки суб’єктів цих пра-

вовідносин (регулююча функція). По-третє, вони є умовою для можли-

вого залучення спеціальних юридичних засобів забезпечення реалізації 

суб’єктивних бюджетних прав та обов’язків (забезпечувальна функ-

ція);  динамічність бюджетних правовідносин. Бюджетні правовідно-

сини перебувають у постійному розвитку – можливість виникнення 

одних таких правовідносин зумовлена виникненням та/або припинен-

ням інших, таких, що передують їм у часі, бюджетних правовідносин. 

Виникнувши на підставі первинних, похідні бюджетні правовідносини 

у свою чергу передбачають можливість виникнення, розвитку або 

припинення інших видів бюджетних правовідносин; періодичність і 

тривалість бюджетних правовідносин. Закон про Державний бюджет 

та рішення про місцеві бюджети діють протягом бюджетного періоду, 

тому правовідносини виконання бюджету, як і всі інші різновиди бю-

джетних правовідносин, будучи спрямованими на забезпечення вико-

нання актів про бюджети, мають періодичний характер, тобто виника-

ють і розвиваються у визначених часових межах, періодично повто-

рюючись; організаційно-грошовий характер бюджетних правовідно-

син. Бюджетні правовідносини є безпосередньо або опосередковано 

грошовими відносинами, а точніше, організаційно-грошовими, тобто 

пов’язаними з організацією руху та власне рухом бюджетних коштів. 

Аналіз бюджетних правовідносин дозволяє охарактеризувати їх як 

такі, що мають владно-вольовий і публічний характер, опосередковують 

процес виконання матеріальних і є результатом дії процесуальних бюдже-

тно-правових норм, мають динамічний і періодичний характер, є безпосе-

редньо або опосередковано грошовими (організаційно-грошовими). 
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Висновки. Підсумовуючи наведені міркування з урахуванням 

запропонованих уточнень, можна запропонувати таке визначення бю-

джетних правовідносин. Бюджетні правовідносини – це врегульовані 

нормами бюджетного права суспільні відносини, що виникають у про-

цесі підготовки, розгляду, прийняття закону чи рішення про бюджет; 

зарахування, розподілу та перерахування бюджетних коштів; подання 

бюджетної звітності; складання, розгляду та затвердження звітів про 

виконання закону чи рішення про бюджет; бюджетного контролю, а 

також відповідальності за порушення бюджетного законодавства від-

повідно до Бюджетного кодексу України. З іншого боку – бюджетні 

правовідносини є правовим зв’язком між уповноваженими та зо-

бов’язаними суб’єктами, що виникає внаслідок реалізації ними своїх 

бюджетних повноважень у сфері бюджетної діяльності. 
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УПРАВЛІННЯ ОБІГОМ ЗБРОЇ В СОЦІУМІ 

 

Управління необхідне як для суспільства в цілому, так і для кожної 

з його складових – соціальних систем, ступінь впорядкованості кожної з 

яких може розглядатися як один з істотних показників рівня розвитку і 

самого суспільства, і кожної зі сфер його функціонування [1]. 

Як зазначає О. М. Бандурка, «будь-яка спільна діяльність людей 

– виробництво чи дозвілля, політика чи освіта, охорона правопорядку 

в державі чи захист прав і свобод окремого громадянина – викликає 

необхідність погодження, координації, упорядкування і цілеспряму-

вання індивідуальних та групових зусиль і волі, тобто відповідного 

управління» [2]. 

Але найскладнішим видом діяльності для людини стало узго-

дження своїх інтересів з інтересами інших людей. Проблема полягала 

в тому, що людина сама стала виступати елементом певної множини, і 

зв’язок з іншими особами набув характеру взаємозв’язку і взаємодії. 

Виникла й потреба у відповідному впорядкуванні таких зв’язків заради 

досягнення єдиної мети : забезпечення життєдіяльності всіх членів 

відповідного соціального утворення. 

Управління суспільством, як вид управління, принципово відрі-

зняється від організації живих організмів або керування технічними 

пристроями. Ним пронизані всі аспекти соціуму [3, с. 107].  

Соціум – діяльне спілкування людей, їх творчість в усіх галузях 

суспільного життя : створення матеріальних і духовних цінностей, пе-

ретворення природи, формування певних якостей у людини в тому 

числі і в питаннях управління обігом зброї. 

Яким же чином здійснюється управління обігом зброї в соціумі? 

Нові реалії вимагають застосування нових підходів до управління : 

заміни традиційних способів управління, що базувалися на застосу-

ванні владних повноважень та чітких бюрократичних процедур, на 

такі, що зорієнтовані на надання якісних публічних послуг. 

На сьогодні ж соціальні інтереси в питаннях управління обігом 

зброї в Україні викликають жвавий інтерес. Управління в зазначеній 

сфері здійснюється на підставі відомчих нормативно-правових актів. 

Дані питання обговорюється з точки зору утримання від надання віль-

ного обігу і друга точка зору щодо можливості надання законослухня-

ним громадянам права володіння окремими видами зброї. 
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Український інститут досліджень екстремізму (УІДЕ) впродовж 

п’яти місяців 2015 року (з червня по жовтень включно) здійснив ком-

плексне дослідження «Цивільна зброя: міфи та реальність», результати 

якого експерти презентували під час брифінгу. Представники інститу-

ту наголосили на тому, що таке дослідження в історії незалежної Укра-

їні здійснене вперше. У результаті дослідження експерти дійшли виснов-

ку, що в Україні відсутні внутрішні передумови для розширення доступу 

до зброї звичайних громадян, а досвід країн світу (як розвинутих, так і 

тих, що розвиваються) доводить неефективність цього інструменту у яко-

сті превентивного засобу зниження рівня злочинності [4]. 

Конституція України закріпила конституційне право кожного 

громадянина на захист свого життя та здоров’я, життя та здоров’я ін-

ших людей від протиправних посягань [5, с. 27], повагу до гідності 

людини [5, с. 28], недоторканність житла [5, с. 30] та приватної влас-

ності [5, с. 41], а також низку інших прав і свобод. Натомість будь-яке 

право втрачає свій сенс, якщо в державі не створено відповідного за-

конодавчого механізму, який належним чином його закріплював би, 

забезпечував та охороняв. Доводиться констатувати, що іноді неспро-

можність державних органів ужити реальних заходів для захисту жит-

тя чи здоров’я, прав, свобод та інших законних інтересів людини та 

громадянина створюють в Україні сприятливі умови для протиправних 

посягань на життя, здоров’я громадян та їх власність, а також на інші 

закріплені Конституцією права та свободи [6, с. 2]. 

Нещодавно суспільні дебати актуалізував міністр внутрішніх 

справ України Арсен Аваков. Він виступив проти «вільного» володін-

ня вогнепальною зброєю, і наголосив: «Зараз у суспільстві триває дис-

кусія навколо того, чи дозволити всім бажаючим володіти зброєю.  

Я противник цього! З тієї простої причини, що на тлі емоційної деста-

білізації суспільства це буде, м’яко кажучи, ризиковано». За його сло-

вами, «легалізація зброї» в Україні «не зрівняє всіх у правах», а, на-

впаки, «затвердить право сильного» [7]. 

Управління в сфері обігу зброї в залежності від вектору управ-

лінського впливу може диференціюватися на суб’єкти та об’єкти 

управлінського впливу. Суб’єкт управління – це керуюча підсистема, 

якою на думку Д. М. Бахраха, Л. С. Шахматової та інших, – може бути 

орган, організація або сукупність осіб, які займаються організаційною 

діяльністю [8, с. 52; 9, с. 36]. 
П. М. Лєбєдєв зазначає, що об’єктами у правління є людина та її 

праця, а у більш широкому масштабі, – це великі колективи і спільно-
ти людей (орган, регіон, галузь, країна). Об’єктом управління може 
бути також окремі функції держави, наприклад, управління обігом 
зброї тощо. Таким чином, в узагальненому вигляді об’єкт управління – 
це комплекс діяльності людей, виокремлений із соціального середо-
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вища або як ланка соціальної системи, або у якості особливої функції, 
які потребують спеціального механізму управління [10]. Через призму 
управлінських відносин моделюється соціальна практика.  

Отже, аналізуючи чинник «управління», ми неодмінно прихо-
димо до необхідності попереднього аналізу поняття «обіг». Слово 
«обіг» трактується як – використання, вжиток. Характерна для товар-
ного виробництва форма обміну продуктів праці та інших об’єктів 
власності через купівлю-продаж; рух товарів та інших цінностей у су-
спільстві [11, с. 636].  

Поняття «обіг зброї» не розроблено на сьогодні в юридичній літе-
ратурі належним чином, так, наприклад, зовсім немає фундаментальних 
наукових досліджень щодо даної проблематики. Водночас практика зако-
нотворення потребує з’ясування термінології, яка стосується поняття, 
сутності та змісту процесу обігу зброї, особливо щодо визначення поняття 
«обіг» і відмежування його від суміжних понять і категорій. 

Слушною є думка І. В. Делягина, який зазначає, що в адмініст-
ративному законодавстві під терміном «обіг» можуть бути об’єднані 
дії будь-якого характеру, здійснювані відносно об’єкта регульованих 
відносин, але такі, які (з обліком особливих властивостей об’єкта) за-
чіпають публічний інтерес і в зв’язку з цим вимагають адміністратив-
но-правового впливу [12]. 

Проводячи порівняння, необхідно зазначити, що в цивільному 
законодавстві термін «обіг» використовується в іншому значенні. По-
няття цивільного обігу, у пункті 1 статті 2 Цивільного кодексу України 
(далі – ЦКУ) містить у собі угоди й інші дії, спрямовані на оплатну і 
безоплатну передачу майна й інших об’єктів у межах цивільних право-
відносин, що виникають між їхніми учасниками. Усі об’єкти цивіль-
них відносин поділяються на три групи: а) об’єкти обороноздатні;  
б) об’єкти, вилучені з обігу; в) об’єкти, обмеженої обороноздатності 
(ст. 129 ЦКУ). До останнього відносять об’єкти, що можуть належати 
лише конкретним учасникам обігу за спеціальним дозволом. До таких, 
зокрема, відносять зброю [13]. 

В Проекті Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» 
під обігом зброї або боєприпасів мається на увазі їх виробництво або 
виготовлення, комплектування або ремонт, придбання або реалізація, 
колекціонування, експорт, імпорт зброї, її складових частин або допо-
міжних пристроїв, боєприпасів; нагородження зброєю; спадкування, 
облік, експонування на виставках, використання, застосування; вико-
ристання зброї в тренувальній стрільбі; зберігання, носіння, транспор-
тування, пересилання, вилучення, відчуження, знищення, ввезення в 
Україну або вивезення з України [14]. Дане поняття обігу зброї доста-
тньо широке за змістом (обсягом), воно включає в себе практично весь 
спектр дій щодо зброї. 

На нашу думку, під обігом зброї необхідно розуміти комплекс 
суспільних відносин (виробництво, ввезення, вивезення, використання, 
вилучення, застосування, зберігання, знищення, експорт, експонуван-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  135 

ня, імпорт, нагородження, носіння, облік, придбання, передачу, пере-
везення, транзитне перевезення з території України зброї та її основ-
них частин), побудованих за дозвільним типом правового регулюван-
ня, який передбачає отримання спеціальних попередніх дозволів на 
поводження зі зброєю. 

Аналізуючи поняття «обіг зброї», ми схиляємося до думки, що 
згадане визначення в умовах держави можна обговорювати як соціа-
льну функцію. Адже дане поняття є соціальною системою, яка виникла 
дуже давно. Її концепція, порядок функціонування та структура зміню-
вались історично залежно від зміни напряму інтересу, соціальної потреби 
у цій сфері суспільних відносин. Тому визначення обігу зброї як соціаль-
ної функції не абстрактно. У зв’язку з цим можна послатися на вислів 
С. П. Кисіля, який зазначає, що функціонування кожної соціальної систе-
ми відбувається у певному соціальному середовищі [15, с. 24].  

Отже, ситуацію з обігом зброї треба вирішувати цивілізованим 
шляхом з урахуванням інтересів всіх зацікавлених соціальних груп. На 
сьогодні інструкція МВС України є головним нормативно-правовим 
актом, на підставі якого громадяни можуть отримати дозвіл на прид-
бання зброї. Всього в країні діють десятки нормативно-правових актів 
[16; 17], які регулюють окремі питання обігу зброї. Наказ МВС Украї-
ни від 29.12.2015 № 1644 «Про реалізацію повноважень Національної 
поліції України з питань видачі та анулювання дозволів» визначено, 
що Нацполіції України надані повноваження з видачі дозволів на при-
дбання, зберігання зброї та спецзасобів самозахисту, а також прове-
дення їхньої перереєстрації (продовження терміну дії дозволів). 

Висновки. Отже, управління обігом зброї в соціумі за своєю со-
ціальною природою і призначенням виокремилося у самостійний вид 
діяльності. Відповідно до цього виокремлювались суб’єкти, для яких 
управління стало головною функцією, а також повинна бути сформо-
вана інфраструктура забезпечення. Тому, впорядкування зв’язків в 
правовій базі щодо управління обігом зброї між елементами будь-якої 
системи є необхідною умовою її існування і функціонування і досяга-
ється за допомогою двох основних способів: правового забезпечення 
та дозвільного порядку. 
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АНТРОПОЦЕНТРИЗМ В ТЕОРІЇ СУБ’ЄКТІВ  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 

Доктрина сучасного адміністративного права особливо формує 

підхід до місця і ролі людини і громадянина в адміністративному пра-

ві. Варто відмітити, що людина  в праві має амфотерний характер, ви-

ступаючи окремим, самостійним суб’єктом, що реалізує свої приватні 

інтереси або виступаючи складовою одного живого організму – суспі-

льства, виконуючи спільну мету, з пожертвуванням навіть своїми при-

ватними інтересами. Перша сфера є приватною; друга – публічною. 

Приватна сфера підпорядковується публічній та одночасно тільки в ній 

може бути повністю реалізована, але публічна, самим своїм існуван-

ням передбачає існування першої і без неї бути не може, що зумовлено 

необхідністю  людського розвитку. Адже публічній сфері, як і в прива-

тній, в основі  розвитку є необхідність задоволення потреб. Самою 

істотною потребою людини є потреба вдосконалення. Ця потреба і є 

причиною, що змушує  людину  входити в суспільство. Людина відчу-

ває свою недостатність для повного розвитку власної особистості та 

здібностей, а тому відчуває природну непереборну, постійну і універ-

сальну необхідність об'єднуватися з іншими людьми. З особистостей 

утворюється громадянське  або політичне суспільство, всі члени якого 

пов'язані між собою зобов'язанням здійснювати загальне благо. При-

рода людини соціальна, так як тільки в громадянському суспільстві 

вона може розвиватися належним чином, але суспільство є абстракція, а в 

реальності існують особистості, і першість варто  віддати людині, адже 

метою суспільства є не його власне зростання або зростання його могут-

ності, а благо всіх і кожного. Суспільство і людина взаємно скоординова-

ні: людина існує для суспільства, а суспільство – для людини, але людина 

завжди важливіша суспільства, хоч інколи доводиться обмежувати люди-

ну в її правах і свободах в ім'я загального блага  [1, с.30,31]. 
 Зазначене обумовило особливості розвитку науки адміністрати-

вного права, в основу якої покладено нову ідеологію «служіння держа-

ви» інтересам людини на противагу домінуючій у минулому ідеології 

«панування держави» над людиною. 

В адміністративно правовій науці людина визначається індиві-

дуальним суб’єктом адміністративного права,набуваючи статусу гро-

мадянина України, іноземця, особи без громадянства, біженця тощо.  
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Адміністративно-правовий формат дослідження проблеми інди-

відуальних суб’єктів права передбачає визначення напрямів їх взаємо-

дії з іншими суб’єктами адміністративного права.  

Важливим є те, що у відносинах «держава-людина» визначаль-

ною є людина, їх взаємодія визначається наступними напрямами: по-

перше, людина є об’єктом політичного, владного, юридичного, інфор-

маційного та іншого впливу і контролю з боку держави; по-друге, 

держава визначає статус людини у суспільстві, фіксує характер її існу-

вання; по-третє, у своїй управлінській діяльності держава стосовно 

людини повинна ставити перед собою як мінімум два завдання:  

а) утримання людини в межах соціального правопорядку; б) адаптація 

людини до своїх управлінських рішень.  

 Зазначені напрями мають ґрунтуватися на базових конституцій-

них правах і свободах людини та громадянина, так званих невідчужу-

ваних правах людини. Вчені, досліджуючи природні права людини, 

дійшли таких висновків: 1) будь-який орган державної влади обмеже-

ний цими правами; 2) кожна особа має певну сферу індивідуальної 

автономії, куди не може втручатися державна влада, навіть виданням і 

застосуванням правових актів; 3) кожна особа в разі порушення фун-

даментальних прав може пред’явити юридичні позови до держави, 

незалежно від чинного «конкретизуючого» законодавства [2, c. 16-17].  

Людина в конкретній державі може виступати в одному з трьох 

статусів – правовому статусі громадянина, правовому статусі інозем-

ного громадянина або правовому статусі особи без громадянства. Саме 

за цим критерієм В. К. Колпаков здійснює розмежування індивідуаль-

них суб’єктів адміністративного права [3, c. 185].  

С. С. Стремоухов зауважує, що в публічному праві індивідуальні 

суб’єкти поділяються на: посадових осіб, що здійснюють правозасто-

совну діяльність, та індивідуальних суб’єктів, стосовно яких здійсню-

ється правозастосовна діяльність [4, c. 82].  

Індивідуальний суб’єкт адміністративного права, займаючи пев-

ну нішу в суспільстві, може мати один або декілька адміністративно-

правових статусів, наприклад, статус пенсіонера, мало забезпечувано-

го, студента тощо. 

Існування великої кількості спеціальних статусів індивідуальних 

суб’єктів адміністративного права потребує певної систематизації. 

Так, Д. М. Бахрах виділяє спеціальні адміністративно-правові ста-

туси індивідуальних суб’єктів, виходячи із соціальної ролі останніх. Це – 

статус членів адміністративних колективів, статус суб’єктів адміністрати-

вної опіки, статус мешканців територій з особливим адміністративно-

правовим режимом, статус суб’єктів дозвільної системи [5 c. 30-33].  
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Ю. О. Тихомиров виділяє інші види адміністративно-правових 

статусів громадян за таким критерієм, як характер їх гарантованої дія-

льності. Перший – загальногромадянський статус у справах управління 

державними справами. Другий – функціонально-клієнтський, коли 

громадяни задовольняють свої інтереси і потреби завдяки кореспон-

дуючим обов’язкам органів, служб та посадових осіб. Третій – парт-

нерський, коли громадяни беруть участь у діяльності виконавчих ор-

ганів та виконують різні соціально-правові ролі. Четвертий – охорон-

ний, коли громадянам забезпечується захист прав та законних інте-

ресів як в адміністративному та судовому порядку, так і засобами сус-

пільно-політичного впливу [6, c. 295].  

А.Б. Агапов вважає, що адміністративно-правовий статус інди-

відуальних суб’єктів визначається змістом їх діяльності, яка може бути 

правомірною або деліктною. Також вчений поділяє спеціальні адмініс-

тративно-правові статуси залежно від інтересу (публічного, приватно-

го, комерційного), який реалізується індивідуальним суб’єктом в адмі-

ністративних правовідносинах. [7 c. 91-92]. 

Віддаючи належне визначеним вченими критеріям класифікації 

спеціальних статусів індивідуальних суб’єктів адміністративного пра-

ва, можна здійснити систематизацію спеціальних статусів індивідуа-

льних суб’єктів адміністративного права за видом суспільних відно-

син, в яких виникає спеціальний статус. Відповідно до зазначеного 

критерію можна виокремити статус: а) публічних службовців;  
б) суб’єктів адміністративної опіки; в) суб’єктів адміністративного 

примусу; г) суб’єктів дозвільно-реєстраційної системи;  д) суб’єктів 

адміністративно-правового захисту 

Підвищення довіри суспільства до публічних інституцій, забез-

печення умов для сумлінної та ефективної реалізації публічних інте-

ресів залежить більшою мірою від публічних службовців.  

Незважаючи на важливість проблемних аспектів, які стосуються 

поняття та видів публічної служби, варто констатувати, що на сьогодні 

в адміністративно-правовій науці не відпрацьовано єдиної позиції що-

до змісту категорії «публічна служба», залишаються дискусійними 

проблеми визначення кола осіб, професійну діяльність яких варто від-

носити до публічної служби. 

Сучасна адміністративно-правова доктрина трактує поняття 

«публічна служба» у широкому та вузькому сенсі.  

Прихильником широкого розуміння публічної служби є профе-

сор В. Б. Авер’янов, який визначав, що публічною вважається служба 

в: а) управлінському державному апараті; б) органах місцевого самов-

рядування; в) державних установах і підприємствах (таких як пошта, 
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залізниця). Вчений підкреслював, що вона не пов’язана лише з держа-

вними інтересами, а повинна відстоювати громадські. [8, с. 8-9]. 

В. П. Тимощук, А. М. Школик вважають, що при визначенні 

меж публічної служби найбільш раціональним є інституціональний 

підхід, який обмежує сферу публічної служби рамками публічної ад-

міністрації в статутному значенні, в Україні це насамперед органи ви-

конавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування [9, с. 

12]. У зв’язку з чим вчені виокремлюють ознаку публічної служби – 

здійснення на постійній основі владно-адміністративних (управлінсь-

ких) функцій та повноважень.  

Таким чином, більшість вчених вважають за доцільне розгляда-

ти публічну службу через ключові елементи: державну службу та слу-

жбу в органах місцевого самоврядування, визначаючи її ознаками 

професійність, політичну нейтральність, реалізацію публічного (або 

державного) інтересу, діяльність на постійній основі. Крім того, про-

стежується тенденція у роздумах вчених щодо неможливості віднесен-

ня до публічних службовців політичних діячів [10, c. 166]. 

Що, на нашу думку, є не зовсім обґрунтованим, адже політика і 

право нероздільні в державі, що підтверджується, коли використання 

політичних функцій викликано необхідністю реалізації потреб управ-

ління, де мета політики – зовнішня безпека та забезпечення внутріш-

нього порядку і згоди, які визначаються урегульованістю та впорядко-

ваністю правом суспільних відносин. 

Виникає необхідність визначити структуру публічної служби з ви-

окремленням специфіки її складових, обумовлену поставленими перед 

ними цілями і завданнями, а також історичними особливостями розвитку.  

З метою встановлення переліку видів публічної служби доцільно 

звернути увагу на Закон України «Про засади запобігання та протидії 

корупції», який у статті 4 «Суб’єкти відповідальності за корупційні 

правопорушення» визначає перелік осіб, які несуть відповідальність за 

корупційні правопорушення. Звичайно, такий перелік складно назвати 

досконалим та його аналіз дає можливість виокремити такі види пуб-

лічної служби: особи, уповноважені на виконання функцій держави – 

політичні службовці; державні службовці, яких, в свою чергу доцільно 

розмежувати на цивільних та службовців із спеціальними (зокрема 

мілітаризованими) званнями; службовці органів місцевого самовряду-

вання; службовці інших юридичних осіб публічного права. 

Отже, основним призначенням публічної служби має бути реалі-

зація публічних функцій в інтересах суспільства з метою побудови та 

укріплення основ демократичної, соціальної, правової держави, яка 

створює умови для розвитку кожного індивіда та суспільства в цілому.  
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Наступним видом відносин, в яких виникають спеціальні статуси ін-

дивідуальних суб’єктів адміністративного права, є адміністративна опіка.  

У тлумачному словнику С.І. Ожегова [11, c. 736] опіка тракту-

ється як: форма охорони особистих та майнових прав недієздатних 

осіб (дітей, позбавлених батьківського піклування, психічно хворих 

осіб); дія – «брати під опіку»; особи та установи, на які покладена така 

охорона, обов’язок опіки; турбота, піклування. 

Зазначена категорія використовується відомим російським вче-

ним-адміністративістом Д. М. Бахрахом. Вчений визначив адміністра-

тивну опіку як одну із форм соціального захисту [5, c. 242]. Націона-

льна адміністративно-правова доктрина таким поняттям не оперує, 

однак одним із напрямів державної політики визначається соціальна 

політика, яка здійснюється органами публічної адміністрації, відповід-

но можна стверджувати про існування державної опіки над особами, 

які потребують допомоги. 

Аналіз чинного законодавства дає підстави визначити наступні 

напрями формування та реалізацію державної політики у сфері адміні-

стративної опіки: щодо забезпечення державних соціальних стандартів 

та державних соціальних гарантій для населення, щодо регулювання 

ринку праці, процесів трудової міграції, визначення правових, еконо-

мічних та організаційних засад зайнятості населення і його захисту від 

безробіття; щодо надання адресної соціальної допомоги вразливим 

верствам населення, зокрема малозабезпеченим та багатодітним 

сім’ям; у сфері надання соціальних послуг сім’ям, які можуть опини-

тися або перебувають у складних життєвих обставинах, людям похи-

лого віку, інвалідам, бездомним особам і безпритульним дітям, дітям-

сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим соціа-

льно вразливим верствам населення; щодо забезпечення права дитини 

на одержання аліментів, відповідального батьківства та материнства; у 

сфері соціального захисту ветеранів, інвалідів, людей похилого віку, 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

жертв нацистських переслідувань, жертв політичних репресій, захисту 

прав депортованих за національною ознакою осіб, які повернулися в 

Україну; щодо соціальної та професійної адаптації військовослужбов-

ців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільнен-

ню у зв’язку з реформуванням Збройних сил України та інших війсь-

кових формувань тощо. 

Відповідно можна стверджувати, що адміністративна опіка по-

лягає у наданні адресних соціальних допомог, соціальних послуг та 

соціального обслуговування; наданні соціального захисту, соціально-

психологічної реабілітації; соціального патронажу; створенні безпере-

шкодного середовища для маломобільних категорій населення; санато-
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рно-курортного лікування; медико-санітарного забезпечення; забезпечен-

ня житлом ; безкоштовного харчування; соціальної та професійної адап-

тації, соціальної підтримки, соціальної роботи, соціального інспектування, 

соціального супроводження, наданні субсидій для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, компенсації шахтарям за оплату елек-

троенергії, газу та центрального опалення житла тощо. 

До суб’єктів адміністративної опіки варто віднести – безробіт-

них, інвалідів, осіб, які страждають на психічні розлади,ветеранів, вої-

нів-інтернаціоналістів; людей похилого віку, громадян, які постражда-

ли внаслідок Чорнобильської катастрофи, бездомних осіб і безприту-

льних дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-

ня; дітей війни; осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження 

волі або позбавлення волі на певний строк; військовослужбовців, зві-

льнених у запас або відставку; жертв нацистських переслідувань, 

жертв політичних репресій; малозабезпечені та багатодітні сім’ї, мо-

лоді сім’ї, сім’ї, які можуть опинитися або перебувають у складних 

життєвих обставинах, сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї та 

дитячі будинки сімейного типу тощо.  

Виконання функцій з допомоги особам, що потребують соціаль-

ного захисту здійснюють органи публічної адміністрації. Здійснення 

адміністративної опіки передбачає дотримання відповідних адмініст-

ративних процедур, в результаті яких особи набувають спеціального 

адміністративно-правового статусу. 

Наступною групою відносин, у результаті яких індивідуальні 

суб’єкти адміністративного права набувають спеціального статусу, є 

відносини адміністративного примусу. 

Залежно від фактичних підстав застосування виділяють дві під-

системи однорідних заходів адміністративного примусу: заходи, 

пов’язані із протиправними діяннями, і заходи, застосування яких не 

пов’язане із такими діяннями. 

Застосування заходів, не пов’язаних із протиправними діяннями 

до фізичних осіб, зумовлюють формування спеціального адміністрати-

вно-правового статусу. Зазначені заходи застосовуються у прикордон-

них зонах, при запровадженні воєнного стану, надзвичайного стану, 

санітарно-карантинного, ветеринарного, фітосанітарного та екологіч-

ного стану, у заповідниках, зонах екологічного лиха тощо.  

У випадку застосування заходів, пов’язаних із протиправними 

діяннями індивідуальний суб’єкт може перебувати у статусі правопо-

рушника та особи, яка притягується до адміністративної відповідаль-

ності. Спеціальними суб’єктами адміністративної відповідальності 

КУпАП визначаються неповнолітні, посадові особи, власники (спів-
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власники) транспортних засобів, військовослужбовці та інші особи, на 

яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адмініст-

ративних правопорушень, іноземці та особи без громадянства.  

Ще однією групою відносин, у результаті яких індивідуальний 

суб’єкт адміністративного права набуває спеціального статусу, є від-

носини дозвільно-реєстраційного характеру. До таких суб’єктів варто 

віднести – водіїв, власників зброї, фізичних осіб-підприємців, фізич-

них осіб, що провадять незалежну професійну діяльність. 

Фізичними особами, що провадять незалежну професійну діяль-

ність відповідно до підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податко-

вого кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI є особи, що займають-

ся науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або 

викладацькою діяльністю, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, 

адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекто-

рів, особи, зайняті релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою по-

дібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізи-

чною особою-підприємцем та використовує найману працю не більш 

як чотирьох фізичних осіб.  

У зазначеному переліку особливе місце займають приватні но-

таріуси, саме на них як спеціальних суб’єктів законодавець покладає 

функції публічно-владного характеру щодо державної реєстрації прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень в окремих випадках. Крім того, За-

коном України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» 

від 18.05.2010 № 2258-VI на нотаріусів покладено функцію, здавалося 

б не властиву самій їх діяльності, а саме: здійснення фінансового моні-

торингу, та відповідно віднесено їх до спеціально визначених суб’єктів 

первинного фінансового моніторингу. Відносини адміністративно-

правового захисту спонукають до виникнення тимчасових статусів 

індивідуальних суб’єктів адміністративного права зумовлених участю 

в адміністративному судочинстві. 

Висновки. Отже, на основі аналізу окремих проблем індивідуа-

льних суб’єктів адміністративного права можна дійти висновку, що 

для розуміння ролі і значення людини у системі суб’єктів адміністра-

тивного права необхідно  комплексна типологія зазначених суб’єктів 

адміністративного права. Розглянуті варіанти систематизації правових 

статусів дають системне уявлення про індивідуальних суб’єктів адмі-

ністративного права України, та дозволяють більш чітко з’ясувати їх 

сутність та призначення.  

  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-17
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ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОХОДІВ БЛАГОДІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПУБЛІЧНИХ ДОХОДІВ 

 

«Найсуттєвішими недоліками економічного суспільства, в якому 

ми живемо, є його нездатність забезпечити повну зайнятість, а також 

його довільний і справедливий розподіл багатства і доходу», - ці слова 

Дж. Кейнса і на сьогоднішній день залишаються актуальними [5, c. 

139]. Благодійні організації як інститути громадянського та економіч-

ного суспільства здатні, на наше переконання, ліквідувати та збалансу-

вати інтереси держави та суспільства щодо розподілу і багатства дохо-

ду. Одним із головних завдань у діяльності благодійних організацій є 

оптимізація ресурсного потенціалу як фінансового так і нефінансового, 

саме тому доходи благодійних організацій є важливим чинником ефе-

ктивності їх діяльності.    

Дослідження сутності доходів благодійних організацій доцільно 

здійснювати за допомогою системи науково-методоло-гічних підходів 

та аналізу найрізноманітніших трактувань вітчизняними і зарубіжними 

вченими юристами та економістами самого поняття «дохід». Концеп-

туальні онови теорії доходу були закладені класиками економічної 

теорії та набули подальшого розвитку у 20 – 30-х роках ХХ ст.  

Економічний енциклопедичний словник трактує дохід із трьох 

основних позицій, а саме: як 1) гроші або матеріальні цінності, отри-

мані від виробничої, комерційної, посередницької чи іншої діяльності; 

2)різницю між виторгом від реалізації продукції, робіт чи послуг і ма-

теріальними витратами на їх виготовлення; 3) суму дивідендів і відсо-

тків отриманих відповідно від акцій та вкладів і депозитів [4, с. 173]. 

Колектив авторів багаторівневого навчального посібника «Су-

часна економіка» за редакцією О. Ю. Мамедова під терміном «дохід» 

розуміє грошову суму, яка регулярно і законно надходить у безпосере-

днє розпорядження ринкового суб’єкта, зазначаючи, що «дохід» зав-

жди представлений грошима [7, с .244]. У свою чергу вчена Т. Кізима 

зауважує, що недоцільно визначення доходу обмежувати: по-перше, тіль-

ки грошима, ігноруючи економічно значущі натуральні доходи; по-друге, 

регулярним надходженням коштів, оскільки регулярність надходжень – 

це скоріш за все, не важлива ознака доходу, а лише правило, яке в реаль-

ному житті має численні винятки; по-третє, тільки законним надходжен-

ням коштів, оскільки в сучасних умовах української економіки надхо-
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дження коштів від тіньової економічної діяльності, на жаль, залишається 

суттєвим джерелом доходів наших співвітчизників [5, с. 144]. 

Ми підтримуємо позицію Т. Кізими щодо двох перших ознак, що ж 

стосується законності, то відсутність такої ознаки має відношення до ті-

ньової «викривленої» економіки, а ми прагнемо до ефективної економіки, 

тому ця ознака є бажаною і мусить бути втіленою в реальне життя як 

окремого суб’єкта  господарювання так і держави та суспільства в цілому. 

Вітчизняний вчений В. Опарін, зазначає,що доходи – це «грошові 

чи інші надходження, які окремі суб’єкти отримують чи від виробничої 

діяльності у вигляді доданої ними вартості, чи від продажу майна, майно-

вих прав, прав інтелектуальної власності тощо, чи у процесі розподілу 

вартості створеного у суспільстві ВВП» і вказує на основні джерела фор-

мування доходів суб’єктів  економічної діяльності [6, с. 132]. 

Автори підручника «Політична економія» В. Федоренко, О Ді-

денко, М. Руженський, О. Іткін,  зауважують, що вивчення категорії 

«дохід» на перший погляд, не повинно викликати будь-яких серйозних 

дискусій як серед науковців, так і серед практиків. Як правило цей те-

рмін застосовують у сфері макро- і мікроекономіки, не надаючи вели-

кого значення його змісту, оскільки дохід – це загальноприйняте і ши-

роко використовуване поняття, що «загалом відображає результати 

економічної діяльності» [8, с. 162.]. 

Але без доходів не буває видатків, саме тому значення їх змісту 

викликає інтерес, так як результати економічної діяльності, без розум-

ного формування доходів та ефективних видатків є негативними. 

Проте як в економічній науці  так і в науці фінансового права по-

няття доходу є  одним із найскладніших. Це визнав свого часу один із сві-

тових авторитетів у цій сфері – відомий англійський економіст Джон Рі-

чард Хікс, який зазначав, що багато вчених викликали один у одного (та і 

в самих себе) певне запитання, приймаючи різні визначення доходу, що 

були досить суперечливими і не цілком задовільними [9, с. 273]. 

Частково розбіжність тлумачень сутності доходу пояснюється 

широкою сферою його застосування, зокрема це стосується і доходів 

благодійних організацій. 

У статті 16 – частині першій Закону України « Про благодійну 

діяльність та благодійні організації», «Активи (доходи) благодійних 

організацій»  визначено, що благодійні організації мають право влас-

ності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, 

інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо 

інше не встановлено законом або установчими документами [1]. 

Варто зазначити, що одним із найбільш вагомих джерел форму-

вання активів (доходів) благодійних організацій є благодійні пожертви 

від юридичних та фізичних осіб, від публічного збору благодійних 
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пожертв. Згідно ст. 7  вказаного Закону публічним збором благодійних 

пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у грошовій фо-

рмі, або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням 

засобів електронного зв’язку, або телекомунікацій. Також доходи благо-

дійних організацій формують благодійні гранти, членські внески (для 

членських організацій, якщо таке передбачено статутом організації), кош-

ти з Державного бюджету України та місцевих бюджетів, доходи від гос-

подарської діяльності. Із прийняттям Закону України «Про благодійну 

діяльність і благодійні організації» доходи благодійних організацій також 

можуть формувати кредити, що є новелою цього закону. 

Щодо такого джерела доходів як членські внески то варто зазначи-

ти , що це стосується лише членських організацій. Розмір та порядок 

сплати членських внесків можуть встановлюватися кожною благодійною 

організацією самостійно, так як чіткої фіксації їх розміру спеціальним 

законом не передбачено. Вступні та членські внески з моменту їх сплати 

стають власністю благодійної організації. У випадку виходу або виклю-

чення особи зі складу членів організації вступні та членські внески особі 

не повертаються. Передача внеску не потребує за чинним законодавством 

оформлення окремим документом, однак в кожній окремій благодійній 

організації може бути передбачений свій власний порядок обліку вступ-

них та членських внесків в спеціальній внутрішній документації. 

Внески засновників та інших благодійників, які не носять харак-

теру членських, використовуються у всіх організаційно-правових фор-

мах благодійних організацій. Після передачі внеску благодійній орга-

нізації засновник або інший благодійник втрачають право власності на 

це майно та не мають жодних майнових прав щодо нього. Але, благо-

дійники, які передали своє майно, кошти та інші матеріальні цінності 

до благодійної організації, одержують на їх вимогу звіт про їх викори-

стання. Якщо ж майно, кошти та інші матеріальні цінності передані 

благодійній організації використані не за цільовим призначенням, то 

благодійник має право вимагати їх повернення. 

Також доходи благодійних організацій можуть створюватися від 

видавничої діяльності. Ще одним цікавим видом є доходи від ендавменту. 

Ендавмент – цільовий фонд, що формується переважно за рахунок 

благодійних пожертв. В подальшому він використовується як недотор-

канний капітал. Прибуток отримується від розміщення ендавменту в бан-

ках або інвестиційних компаніях та спрямовується на благодійні цілі.  

Ендавмент створюється, як правило для підтримки конкретної 

організації та покликаний забезпечити: часткову незалежність від ра-

зового пожертвування та інших доброчинних надходжень; фінансову 

стабільність за рахунок гарантованого прибутку; формування довгот-

ривалого джерела фінансування організацій. 
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Згідно ст.9 Закону України «Про благодійну діяльність та благо-
дійні організації» проценти та дивіденди від управління благодійними 
ендавментами призначені для: надання благодійної допомоги бенефе-
ціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особа-
ми; виконання благодійних програм; спільної благодійної діяльності. 

Зміна цілей, порядку та строків використання благодійного ен-
давменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його пра-
вонаступників, а також за рішенням суду, якщо благодійний ендавмент 
створено на підставі заповіту. Також можна формувати доходи благо-
дійної організацій від використання благодійних сервітутів.  

Відтак виходячи із норм закону та на підгрунті різноманітних поглядів 
вчених, щодо визначення сутності і змісту поняття «дохід», спробуємо сфор-
мулювати дефініцію поняття «доходи благодійних організацій». 

Як на нашу думку, з позиції мікроекономічного підходу, доходи 
благодійних організацій можна трактувати як сукупність надходжень з  
незаборонених законом джерел як у грошовій так і не грошовій фор-
мах, що формують активи благодійної організації нагромаджуються і 
використовуються для реалізації благодійної мети(програми).   

Певна частка доходів благодійних організацій формує публічні 
доходи. Публічні доходи – це одержані при розподілі й перерозподілі 
національного доходу кошти, що на підставі норм фінансового права 
скеровані до фондів коштів, які використовуються на задоволення пу-
блічного інтересу при реалізації завдань і функцій держави, муніципа-
льних органів і органів яким держава дозволяє представляти публічний 
фінансовий інтерес [2, с.203]. 

Держава для покриття своїх видатків залучає в своє розпоря-
дження частину доходів різних власників – не тільки державних, але й 
комунальних, громадських, приватних підприємств, а також громадян. 
Причому держава, не будучи власником цих доходів, за допомогою 
фінансово-правових норм регулює відносини, пов’язані з переходом 
частин доходів, що належать іншим власникам, до неї [3, с. 211]. 

Як відзначала Л. Воронова, у формуванні доходів держави бе-
руть участь усі ланки фінансової системи. Але не всі публічні фонди, 
які включаються до фінансової системи держави, відраховують усі 
доходи на формування державного або місцевих бюджетів. Суспільні 
потреби покриваються не тільки бюджетними доходами. Тому поняття 
публічних доходів держави і муніципальних органів ширше за поняття 
доходів державного і місцевих бюджетів, які щороку формуються при 
перерозподілі національного доходу для фінансування державних і 
місцевих потреб [2, с. 203]. 

Правові норми, що регулюють відносини в галузі доходів (оскі-
льки вони пов’язані з розподілом і перерозподілом національного до-
ходу), є фінансово правовими. Доходи, як зазначала вчена, надходять з 
різних джерел, тому держава при їх мобілізації застосовує різні методи 
залежно від власників [2, с. 204]. Саме тому заслуговує на увагу про-
позиція Л. Воронової щодо необхідності об’єднання всіх фінансово-
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правових норм, які регулюють відносини в галузі доходів, в одну гру-
пу, як і бюджетне право, в окремий розділ фінансового права. 

Публічні доходи не мають легального визначення у чинному за-
конодавстві України так само як і публічні фінанси. Суспільні відно-
сини у сфері формування публічних доходів розкидані між підгалузя-
ми фінансового права. 

Отже, з макроекономічного підходу частину доходів благодій-
них організацій можна визначити як альтернативне джерело форму-
вання публічних доходів. 

У зв’язку з цим, на сучасному етапі розвитку української держа-
ви як соціальної потрібно більш ґрунтовно досліджувати публічно 
правові форми та методи впливу на інститути громадянського суспіль-
ства, так як сьогодні є об’єктивною тенденція до змішування публічно-
правових та приватноправових елементів у загальній системі правово-
го регулювання суспільних відносин.  

Заслуговує на увагу те, що у благодійній сфері України протя-
гом останніх років благодійні організації частіше об’єднуються у спів-
товариства, що дозволяє більш ефективно розвивати взаємодію між 
ними. За чисельністю найбільшими на сьогодні є Всеукраїнська благо-
дійна організація «Асоціація благодійників України» (включає 34 ор-
ганізації) та благодійна організація «Український форум благодійни-
ків» (включає 21 повноправного члена та 5 асоційованих членів). 
Стратегічними напрямами діяльності цих благодійних організацій є: 
поліпшення якості комунікацій між благодійниками та бенефіціарами, 
створення можливостей для їх діалогу; допомога у здійсненні систем-
ної благодійності; інформування суспільства та популяризація культу-
ри благодійності; удосконалення законодавчих, фінансових, економіч-
них та соціальних умов провадження доброчинності; інституційний 
розвиток благодійних організацій та захист інтересів їх членів.   

Благодійні організації, в основному поширюють свою діяльність 
у сферах охорони здоров’я, культури та мистецтва, охорони культур-
ної спадщини, спорту та фізичної культури, науки і освіти, соціального 
захисту населення. У своїй роботі вони використовують різні види 
благодійної діяльності, серед яких: безоплатне надання послуг та вико-
нання робіт; публічний збір благодійних пожертв; проведення благодій-
них аукціонів; виконання партнерських благодійних програм; здійснення 
інформаційно-консультативної підтримки благодійних проектів; популя-
ризація благодійності; надання органам влади експертної оцінки та пропо-
зицій щодо вдосконалення відповідного законодавства.  

Кошти та майно благодійної організації можуть використовува-
тись тільки на благодійну діяльність передбачену статутом, або інши-
ми внутрішніми документами організації, які розроблені на основі 
чинного законодавства. 

Останнім часом спостерігається тенденція, коли зростання обся-
гів благодійної допомоги відбувається за рахунок внесків вітчизняних 
благодійників, які починають відігравати ключову роль у підтримці 
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української армії, а також постраждалого населення внаслідок окупації 
Криму та подій на Сході України. Варто відзначити що рівень участі 
громадян України у благодійній діяльності значно зріс. Саме тому, 
дослідження правових аспектів доходів благодійних організацій як 
альтернативного джерела формування публічних доходів на сучасному 
етапі українського державотворення є беззаперечно актуальним як в 
теоретичному так і практичному вимірах. 

Висновки. Отже, феномен нових трансформаційно-економічних 
процесів пов'язаний в першу чергу зі зміною пріоритетів й еквівалентів 
соціального і політичного розвитку. Парадигма суспільної еволюції поля-
гає в розмаїтому спектрі форм фінансового забезпечення соціально-
культурної сфери, які можна розподілити відповідно до їх природи і фун-
кціонального призначення. Критерієм такого розподілу є переважання 
економічного чи соціального моменту. Незважаючи на тісний взає-
мозв’язок економічних і соціальних відносин у суспільстві шляхом аналі-
зу можна чітко розмежувати економічні відносини індивідів як учасників 
процесу виробництва та їх соціальні відносини як членів суспільства.  
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ЦІННІСТЬ ТА ЦІННОСТІ КОНСТИТУЦІЇ 

 
Однією із актуальних проблем, що розглядається у вітчизняній 

юридичній науці є дослідження теоретичних та практичних питань 
Конституції України, її значущості та впливу на розвиток демократії, 
системи державно-правових відносин в Україні. Загальновідомо, що 
Конституція встановлює устрій держави та систему державного прав-
ління, права та обов’язки людини, громадянина та органів державної 
влади, місцевого самоврядування, принципи, на яких базуються відно-
сини в економічній, соціальній та політичній сферах. Конституція 
України володіє особливою соціальною цінністю для суспільства, лю-
дини і громадянина, що пояснюється її специфікою, як Основного За-
кону, можливостями її впливу на соціальні процеси. В свою чергу, 
Конституція зазвичай передбачає лише основоположні, найголовніші 
правила, що надалі конкретизуються в окремих законодавчих актах. 
Відповідно, на основі Конституції вибудовується та ґрунтується чітко 
налагоджена система законодавства, що врегульовує різноманітні сфе-
ри діяльності в суспільстві. «Практично кожне слово конституції, всі 
закріплені в ній інститути виражають бачення бажаної соціально-
політичної системи країни. Кожна конституція закріплює свою систе-
му суспільних цінностей та націлена на те, щоб на її основі формува-
лися відповідні погляди кожного члена суспільства» [1, с. 14-15]. 

Хочемо зазначити, що цінності – це блага, що належать виключ-
но людині чи суспільству в цілому, оскільки слугують об’єктами її 
(його) інтересів, що проявляються тільки через їх відношення до тих 
чи інших явищ та виступають однією із передумов повноцінної життє-
діяльності людини чи суспільства. В свою чергу, відомі конституціона-
лісти під конституційними цінностями розуміють об’єкти, що відображені 
в Конституції і визначають основні її положення та захищаються нею. 
Зокрема, М. Савчин конституційними цінностями вважає певні універса-
лії, що забезпечуються засобами правового захисту відповідно до консти-
туції та визначають зміст її принципів і норм [6, с. 113].  

Одними із вимірів, в яких, на думку Н. Бондаря, в сучасному 
конституціоналізмі проявляється феномен цінностей є: сама по собі 
конституція як цінність та цінності, що мають пряме закріплення в 
нормах і інститутах конституції [7, с. 2]. 

Стан реалій української державності свідчить про необхідність 
укріплення ролі Конституції як Основного Закону держави і суспільст-
ва, що сприяє розвитку демократичних процесів, багатоманітності ду-
мок, забезпеченню істинного народовладдя. З однієї сторони, Консти-
туція України є нормативним актом, що встановлює програму діяльності 
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держави загалом, з іншої – конкретизує правове становище окремих 
суб’єктів права та регулює їх правову поведінку. В цілому, Конституція 
виступає цінністю нашої держави, благом, якому надається перевага на 
рівні з іншими благами вже в силу того, що вона відображає домінуючі в 
даному суспільстві в конкретних історичних умовах цінності та представ-
ляє собою правовий фундамент для існування цих цінностей.  

Цінність Конституції як Основного Закону полягає в тому, що 
вона: а) формально закріплює систему цінностей суспільства (форма-
льна цінність); б) як акт прямої дії регулює суспільні відносини (регу-
лятивна цінність); в) виступає основою розвитку профілюючих, спеці-
альних та комплексних галузей законодавства, т.б. нормативною пра-
вовою базою, на основі якої змінюється законодавство, що прийняте 
до проведення конституційно-правової реформи та приймаються нові 
нормативно-правові акти, що розвивають положення конституції (пра-
вотворча цінність) [8, с. 17]. 

Цінність Конституції України, як Основного Закону держави, її 
значимість для розвитку правової системи України та становлення со-
ціально-економічних, політичних процесів на демократичних засадах 
пов’язано з питанням легітимності Основного Закону, сприйняттям 
його суспільством, і в першу чергу, представниками органів державної 
влади, місцевого самоврядування та суб’єктами політичних відносин. 
На сьогоднішній день в Україні можна зіткнутися з випадками, коли 
прагнення окремих можновладців суперечать інтересам і волі народу, 
що призводить до втрати цінності Конституції, оскільки положення 
Основного Закону не реалізуються чи не в повній мірі реалізуються в 
повсякденному житті.  

На нашу думку, визнання цінності Конституції України першо-
чергово відображається в свідомій діяльності як політичних діячів, так 
і учасників суспільних відносин загалом щодо реалізації конституцій-
них цілей, ідеалів, принципів тощо.  

Слід погодитися із думкою про те, що Конституцію як цінність 
характеризують верховенство її в правовій системі держави, пряма дія 
закріплених в ній норм, забезпечення правового статусу людини, вста-
новлення основ життєдіяльності суспільства та держави, що слугує 
фундаментом для побудови всіх галузей права, закріплення системи 
державних органів і порядку здійснення публічної влади, відповідність 
діяльності державних органів та держави в цілому її приписам, стабі-
льність правового регулювання і в той же час необхідність відповідати 
насущним потребам суспільного розвитку [2, с. 29].  

Визнання цінності Конституції також пов’язано і з шанобливим 
ставленням, повагою до Основного Закону. Як наголошується у вітчизня-
ній науковій літературі, “поважати конституцію – означає вміти обмежити 
свої власні наміри та власні інтереси, пожертвувавши ними заради загаль-
носуспільного блага. Поважати конституцію – означає відмовитися від 
перекручування норм при її тлумаченні на користь тієї чи іншої політич-
ної сили. І врешті-решт, поважати конституцію – означає неухильно до-
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тримуватися її всіма учасниками конституційного процесу і, насамперед, 
публічною владою, яка своїми діями закладає основи законності та право-
порядку і зміцнює повагу до чинної влади” [3, с. 62].  

На нашу думку, цінність Конституції України виражається в де-
кількох аспектах, зокрема: Конституція України є актом установчої 
влади народу; норми Основного Закону є нормами прямої дії, тобто 
мають насамперед юридичне, а не політичне значення та є регулято-
рами суспільних відносин; це нормативно-правовий акт вищої юриди-
чної сили, що посідає в системі нормативно-правових актів особливе 
місце та є основою чинного галузевого законодавства; конституційні 
норми є протидією беззаконню та забезпечують соціальну свободу і 
активність особистості; Конституція як джерело консенсусу всередині 
влади передбачає, що всі політичні сили в державі беруть на себе зо-
бов’язання дотримуватися принципів верховенства права, прав люди-
ни та народовладдя та визнавати обов’язковість самої Конституції. 

Конституція України є нормативним актом, що конкретизує, 
першочергово, правове становище людини та регулює її правову пове-
дінку, закріплюючи її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
і безпеку найвищою соціальною цінністю. Загалом категорія «цін-
ність» у випадку закріплення її на конституційному рівні стає право-
вою та набуває загальнообов’язкового значення, спрямовуючи зусилля 
учасників конституційно-правових відносин задля забезпечення стабі-
льності громадянського суспільства та держави. На думку провідних 
вітчизняних науковців, «Конституція України як Основний Закон і 
суспільства, і держави на найвищому правовому рівні закріпила низку 
фундаментальних цінностей, які відбивають найбільш значущі ідеї та 
прагнення українського народу, і, як наслідок, визначають зміст, «фі-
лософію» та спрямованість не тільки конституційно-правового регу-
лювання, а й всієї національної системи права в цілому» [4, с. 259]. 

В системі цінностей особливе значення мають ті цінності, що за-
кріплені Конституцією держави. Разом з тим, не всі категорії, що закріп-
лені в Конституції України доцільно розглядати в якості конституційних 
цінностей, оскільки такими визнаються найбільш істотно суттєві цінності, 
що виступають основою становлення суспільства та держави. 

Системний аналіз положень Конституції надає можливості вио-
кремити в її тексті такі основні  цінності як: людина, її життя і здо-
ров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека (ст. ст. 3, 27, 49 Кон-
ституції України); гідність та свобода людини (ст. ст. 21, 28 Конститу-
ції України); право на вільний розвиток особистості (ст. ст. 23, 34, 35, 
53 Конституції України); правова рівність (ст. ст. 21, 24 Конституції 
України); верховенство права (ст. ст. 1, 8 Конституції України); демо-
кратія (ст. ст. 1, 5 Конституції України); суверенітет та територіальна 
цілісність України (ст. ст. 1, 2, 17 Конституції України); республікан-
ська форма правління (ст. 5 Конституції України) та інші [5, с. 107-
108]. Доцільно виокремити і Преамбулу Конституції, яка пронизана 
ціннісним змістом і перераховані там цінності затверджуються надов-
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го. Відображення та закріплення в Конституції України таких право-
вих цінностей є ще одним підтвердженням того, що Конституція ви-
знається найвищою соціальною цінністю в державі.  

Висновки. Цінність Конституції України полягає в тому, що во-
на закріплює та гарантує загальнолюдські цінності, тобто цінності, що 
мають першочергове значення для людини, народу, держави. Разом з 
тим, доцільно було б, щоб сучасна Конституція передбачала прийнятні 
для всього суспільства компроміси, умови, що можуть бути першочер-
гово досягнуті на основі загальнолюдських цінностей, зокрема, мова 
йде про соціальну справедливість та рівність в суспільстві, демокра-
тію, в якій неабияке значення відіграє суспільна думка для представ-
ників органів державної влади, місцевого самоврядування та ін. Таким 
чином, в ціннісному вимірі Конституцію України можна розглядати як 
закон, який виражає досягнутий в суспільстві консенсус на основі ви-
знання загальнолюдських цінностей.    
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ПОСТАРАДЯНСЬКИЙ ПАТЕРНАЛІЗМ  

АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ:  

НЕОБХІДНІСТЬ СВІТОГЛЯДНИХ ЗМІН 

 

Про необхідність реформування науки та галузі адміністратив-

ного права науковці та практики говорять ще з середини 90-х років.  

З тих пір, як і 1998 році була затверджена Концепція адміністративної 

реформи [1], з’явилося чимало наукових розробок, які визначали на-

прямки та принципи реформування сучасного адміністративного права 

в Україні. Саме завдяки зусиллям вітчизняних вчених в Україні сфор-

мувався інститут адміністративних послуг, відродився інститут адміні-

стративної юстиції, удосконалюється діяльність органів виконавчої 

влади, реформується державна служба, запроваджуються європейські 

принципи належного урядування та ін.  

Тим не менш, реформи, що проводяться, хоч і базуються на єв-

ропейських стандартах, явно «пробуксовують» та не дають очікувано-

го результату. Причини цього, на нашу думку, не тільки в опорі пев-

них бюрократичних та олігархічних кіл, які не хочуть міняти старі 

схеми влади (вирішити це питання мають політики, а не науковці). 

Проблема полягає також у небажанні авторів наукових розробок та 

пропозицій до адміністративного законодавства вийти за межі радян-

ської науково-правової традиції.  

Якщо проаналізувати зміст сучасних вітчизняних підручників з 

адміністративного права, можна виділити два напрями (варіанти) ро-

зуміння його парадигми. 

Перший варіант – суто радянський підхід до розуміння ролі і 

призначення адміністративного права. (В.Б.Авер’янов його коректно 

називав «неорадянський підхід»). Суть його полягає у чіткому та без-

заперечному розумінні адміністративного права як управлінського 

права, тобто як регулятора управлінських впливів держави на суспіль-

ні процеси. Такі підручники, як правило, починаються з характеристи-

ки соціального управління та державного управління як його складової 

частини, після чого обгрунтовується виділення особливої галузі права, 

яка і покликана здійснювати правове регулювання подібних управлін-

ських відносин [2; 3]. Теоретико-ідеологічна складова таких підручни-

ків, по великому рахунку, відрізняється від аналогічних радянських 

видань лише назвами сучасних органів влади.  
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Друга група вчених наголошує про необхідність зміни доктрини 

науки  адміністративного права за західними стандартами. Для цього 

достатньо імплементувати європейську термінологію та принципи єв-

ропейського адміністративного права. Наприклад, С.Стеценко, пого-

джуючись із В.Б.Авер’яновим,  наголошує на запровадження людино-

центристської спрямованості дій держави, що неминуче вплине на зміст 

предмета адміністративного права. Проте, запропоноване ним визначення 

предмета сучасного адміністративного права мало чим відрізняється від 

радянського і становить «сукупність правових норм, що регулюють суспі-

льні відносини, що виникають у процесі публічного управління економіч-

ною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами жит-

тя, а також у процесі забезпечення, реалізації та захисту прав, свобод і 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб з боку органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування» [10, с.22]. 

Про необхідність запровадження людиноцентристського підхо-

ду в адміністративному праві наголошує Є.Курінний, умовами якого 

повинні виступати наявність громадянського суспільства та правової 

держави [6, с.48]. Базовою категорією оновленої галузі повинна стати 

«державна владна політика», зміст якої формується державою в проце-

сі правоутворення на основі об’єктивно існуючих суспільних потреб, 

які в свою чергу акумулюють відповідні потреби та цінності, права і 

свободи людини і громадянина [6, с.49]. Проте основною проблемою 

запровадження такого підходу, на думку Є.Курінного, є недостатній 

рівень розвитку громадянського суспільства в Україні.  

На думку С.Пєткова, оновлення та реформування сучасного 

права «є гостра життєва потреба, органічно пов’язана з євроінтегра-

ційним вибором нашої країни» [9, с.36]. Проте далі сучасні адміністра-

тивні відносини визначаються як управлінські відносини влади і під-

порядкування, які характеризуються нерівністю сторін (особи і держа-

ви) та базуються на імперативному методі [9, с.39].  

Нажаль, духом неорадянського патерналізму проникнені навіть 

найпрогресивніші підручники з адміністративного права. Наприклад, 

визначення влади дається як «певний стан суспільних відносин, за 

яким один суб’єкт може примусити іншого суб’єкта зробити те, що 

останній не зробив би за інших умов. Тобто влада реалізується через 

подолання фізичного чи психологічного опору об’єкта влади…» [8, 

с.14]. Тобто влада трактується виключно як примус. На нашу думку, 

невірно ототожнювати владу і примус, оскільки можливість застосу-

вання примусу є лише одним із атрибутів влади, який застосовується у 

виключних випадках, але аж ніяк примус не є самою владою. Сучасну 

доктрину публічного права взагалі, і адміністративного права, зокрема, 

слід будувати на розумінні влади як повноваження суб’єкта на здійс-
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нення певних дій чи прийняття рішень, необхідність яких визнана бі-

льшістю учасників суспільних відносин, в яких застосовуються владні 

повноваження. Тобто влада – це своєрідний мандат суспільства нада-

ний певному суб’єкту на прийняття певних рішень та здійснення дій в 

інтересах всього суспільства, який, в тому числі, включає право на 

застосування примусу. 

Також часто спостерігається протиставлення громадянського 

суспільства і державної влади як різних, навіть, антагоністичних еле-

ментів соціуму [8, с.32].  Якщо виходити із західної традиції розуміння 

держави як вищої форми організації громадянського суспільства, про-

тиставлення її громадянському суспільству виглядає нелогічним, або 

така держава не може вважатися демократичною. 

Отже, більшість сучасних наукових праць, присвячених, нібито, 

найсучаснішим проблемам адміністративного права, продовжує базу-

ватися на радянських ідеологічних стереотипах щодо розуміння при-

роди адміністративного права як права державного управління, що аж 

ніяк не сприяє ефективному реформуванню цієї галузі та запрова-

дженню європейських стандартів адміністративно-правового регулю-

вання. Про неможливість пристосування вітчизняної ідеології адмініс-

тративного права до існуючих європейських стандартів цієї галузі не-

одноразово наголошував В.Б.Авер’янов, адже, «діюче вітчизняне ад-

міністративне право докорінно відрізняється від адміністративного 

права європейських країн, насамперед, своїм «духом»: в країнах Євро-

пи воно спрямоване на захист та забезпечення прав та інтересів люди-

ни, а у нас – на забезпечення потреб держави, державного управління» 

[11, с.244]. Тобто, мова іде не про просту імплементацію європейських 

норм та принципів адміністративного права, а про формування іншого 

світогляду, нової парадигми адміністративного права. 

Механізм формування та трансформації нових наукових парадигм 

детально описаний  американським філософом та істориком науки, одним 

з лідерів сучасної постпозитивістської філософії науки Т.Куном.  

Розвиток науки у Т.Куна виглядає наступним чином: існує нор-

мальна наука, що розвивається в межах загальновизнаної парадигми; 

наслідком цього є зростання кількості аномалій, що в кінцевому під-

сумку призводить до кризи; відповідно – наукова революція, яка озна-

чає зміну парадигм. Період кризи закінчується тоді, коли одна із за-

пропонованих гіпотез доводить свою здатність впоратися із існуючими 

проблемами, пояснити невідомі факти та завдяки цьому залучає на 

свій бік більшу частину вчених. Цю зміну парадигм Т. Кун і називає 

науковою революцією. 

Вчені, які прийняли нову парадигму, починають бачити світ по-

новому. Перехід від однієї парадигми до іншої Т. Кун порівнює з пере-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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ключенням гештальта: наприклад, якщо раніше на малюнку бачили 

вазу, потрібне зусилля, щоби на тому ж малюнку побачити два людсь-

ких профілі. Але як тільки це перемикання одразу відбулося, прихиль-

ники нової парадигми вже не здатні здійснити зворотне перемикання і 

перестають розуміти тих своїх колег, які все ще говорять про вазу [5, 

с.43]. Це явище має психологічну природу і називається трансформа-

цією сприйняття. 

На якому етапі переходу до нової парадигми знаходиться сучас-

на наука адміністративного права? Чи є у нас ситуація настільки кри-

тичного зростання кількості аномалій, щоби це дозволило говорити 

про можливість якісно зміни парадигми вітчизняного адміністративно-

го права з подальшою трансформацією його сприйняття?  

 Якщо базуватися на термінології Т.Куна, парадигма – це всі на-

укові уявлення та дослідження, які проводяться в межах нормальної 

науки. В свою чергу «нормальна наука» - це така система знань, яка в 

певний період часу вважається істинною та визнається науковим спів-

товариством. Як правило, основні положення нормальної науки відо-

бражені в підручниках [5, с.45]. 

 Отже, оновлення змісту підручників, яке пропонує Р.Мельник 

як спосіб впровадження принципу людиноцентризму в адміністратив-

ному праві [7, с.161], повинно бути завершальною, а не початковою 

стадією цього процесу. Підручники (якщо використовувати терміноло-

гію Т.Куна) є продуктом «нормальної науки», тобто доктрини, яка має  

достатній рівень теоретичної розробки та знаходить підтримку абсо-

лютної більшості науковців. В ситуації з людиноцентризмом в адміні-

стративному праві ми маємо ситуацію «аномалії», тобто з принципово 

новими явищами адміністративно-правової дійсності. Тобто, для ефек-

тивного реформування галузі необхідна «трансформація сприйняття», 

з якою, нажаль, проблеми. Зокрема, посилаючись на іноземний досвід, 

сучасні наукові праці з адміністративного права, тим не менш продов-

жують традиції патерналізму (держава вже не «суворий пан», а «доб-

рий», який іноді навіть прислужує своїм підданим). Розуміння держави 

як елементу громадянського суспільства, як однієї із форм його органі-

зації, не зустрічається в жодній науковій праці з адміністративного 

права. В жодній праці не аналізуються спільні моменти в інтересах 

держави і особи, що і складає основу публічного інтересу (тобто, ро-

зуміння громадянином того, що держава – це і є він).  

На сьогодні, нажаль, немає єдиної наукової «світоглядної» шко-

ли з адміністративного права, що давало би можливість хоча би розро-

бити єдиний понятійний апарат нашої науки. Наслідком цього, напри-

клад, є підручник «Загальне адміністративне право», кожний розділ 
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якого містить різні, часом протилежні, підходи і поняття до розуміння 

і тлумачення одних і тих самих явищ [4]. 

Для того, щоби провести якісну «трансформацію сприйняття» 

сучасного адміністративного права, слід насамперед поставити питан-

ня «яким ми хочемо побачити сучасне адміністративне право?», «для 

чого нам необхідно його переосмислити?». Тобто, слід сформулювати 

саме світоглядні проблеми даної галузі. Адміністративне законодавст-

во, яке всі чомусь видають за предмет адміністративного права, є лише 

одним із елементів правової дійсності, який ми повинні дослідити та 

проаналізувати для з’ясування його сутності.  

Подолання пострадянського патерналізму вітчизняного адмініс-

тративного права слід проводити через «трансформацію сприйняття» 

змісту таких базових для адміністративного права категорій, як «дер-

жава», «публічна влада», «публічний інтерес» та ін. Переосмислення 

цих понять та наповнення їх справжнім, а не декларованим людиноце-

нтристським змістом, і є ключем трансформації українського адмініст-

ративного права у відповідності до західної цивілізаційної традиції. 

Неорадянська патерналістська традиція публічного права взагалі, і 

адміністративного права, зокрема, може бути подолана шляхом дійс-

ного усвідомлення та сприйняття західної традиції поглядів на держа-

ву як на вищу форму організації громадянського суспільства, а не на 

«суб’єкт управління, який реалізує свою волю однобічно шляхом ви-

дання владних приписів об’єктам управління» [9, с.39].  

Висновок. Отже, в сучасній науці має місце перейменування 

радянських понять та категорій адміністративного права без зміни їх 

змістовного наповнення (наприклад, при характеристиці предмета ад-

міністративного права слова «державне управління» достатньо допов-

нити фразою «і захист прав осіб» щоби вважати його людиноцентри-

стським). Зробити сучасне адміністративне право справді людиноцен-

тристським також не допоможе сліпе копіювання європейського досві-

ду шляхом переписування західних підручників, оскільки це не вирі-

шує фундаментальної проблеми сучасної вітчизняної науки адмініст-

ративного права, а саме – справжньої зміни парадигми науки адмініст-

ративного права, яка, насамперед, полягає у зміні поглядів на суть та 

призначення держави в суспільстві та базових принципів взаємодії 

держави і особи. Саме відхід від радянського, патерналістського, під-

ходу до розуміння держави і повинен стати світоглядною передумо-

вою реформування вітчизняного адміністративного права. 



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 160 

Список літератури: 

 

1. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження 

Концепції адміністративної реформи в Україні” від 22 липня 1998 року 

// Офіційний вісник України вiд 11.06.1999. - № 21. – С.32. 

2. Адміністративне право України : підручник / Ю. П. Битяк 

(кер. авт. кол.), В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін.; за заг. ред. Ю. П. 

Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. – Х. : Право, 2010. – 624 с.  

3. Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін 

А. П. Адміністративне право. Загальна частина. Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.  

4. Загальне адміністративне право: підручник / за заг. ред.  

І.С. Гриценка. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 568с. 

5. Кун Т. Структура научных революций. – М.: Прогресс, 

1977.  

6. Курінний Є. Об’єкт та предмет українського адміністратив-

ного права: змістовна та аксіологічна сутність категорій // Публічне 

право №1 (21) (2016) – С.43-51. 

7. Мельник Р. Концепція людиноцентризму в сучасній доктрині 

адміністративного права // Право України – 2015 - № 10 – С.157-165. 

8. Мельник Р.С., Бевзенко В.М., Загальне адміністративне право: 

навчальний посібник / За заг. ред. Р.С.Мельника. – К.: Ваіте, 2014. – 376 с.  

9. Пєтков С. Предмет адміністративного права – константа в 

процесі трансформації суспільно-політичних відносин // Публічне пра-

во №1 (21) (2016). – С.35-42. 

10. Стеценко С. Сучасний погляд на предмет адміністративного 

права // Публічне право №1 (21) (2016) – С.20-26. 

11. Україна та європейська інтеграція: публічно-правові аспекти. 

За заг. ред. В.Б.Авер’янова, С.Ф.Демченка. – К.: Преса України, 2010. 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  161 

Бабін І.І., 

к.ю.н., доцент кафедри публічного права 

Чернівецького національного університету 

 імені Юрія Федьковича  

 

РОЛЬ ПОДАТКУ У ВИЗНАЧЕННІ ПРЕДМЕТУ  

ПОДАТКОВОГО ПРАВА 

 

Податок є центральною та системоутворюючою категорією по-

даткового права, тому зрозуміло, що відносини, які складають предмет 

регулювання податкового права, мають бути пов’язані з податками. 

Але проблема в тому, що питання про поняття податку, його природу, 

функції та ознаки залишається далеким від вирішення. Як слушно за-

значає відомий вітчизняний дослідник в сфері податкового права  

М.П. Кучерявенко: “Сучасна юридична наука включила дефініцію по-

датку в коло найбільш дискусійних понять. В юридичній і економічній 

літературі існує багато визначень податку, які відображають його загальні 

риси і виражають сутність цієї категорії” [10, с. 69]. Однак, не маючи чіт-

кого уявлення про це явище, важко визначити коло суспільних відносин, 

які з ним пов’язані. Проблема, перш за все, обумовлена природою даного 

явища. Довгий час у фінансово-правовій науці панувало твердження про 

те, що податки є породженням держави. Ще на початку ХХ століття один 

з основоположників фінансово-правової науки Ф.С. Нітті зазначав: “Пра-

во на справляння податку необхідне для державної діяльності і належить 

тільки державі, яка може передавати його адміністративним органам або 

іншим юридичним особам” [13, с. 240]. 

На сьогодні, ця позиція не є єдиною і часто можна зустріти ду-

мки про існування податків ще в додержавний період розвитку суспі-

льства. Як при цьому не згадати відомий вислів яскравого представни-

ка німецької школи фізіократів Йозефа Шумпетера про те, що саме 

податки створили державу. За його словами: “Податки не лише допо-

могли створити державу. Вони сприяли оформленню її. Податкова 

система стала тим органом, розвиток якого спричинив появу інших 

органів. За допомогою податкового законодавства держава підпоряд-

кувала собі приватні господарства і забезпечила домінування над ни-

ми. Податок вносить дух грошей і розрахунку в усі закутки, де ним до 

того і не пахло, і таким чином стає творчим фактором самого держав-

ного організму, який створив податок” [17, с. 79]. Більш чітко прослід-

ковується дана позиція у висловлюваннях відомого російського вчено-

го О.В. Дьоміна: “Очевидно, потреба у формуванні публічних фондів 

існувала вже в додержавну епоху, причому ці потреби покривались 

шляхом різного роду безвідплатних вилучень, частина з яких цілком 
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може бути названа протоподатками. В такому розумінні держава не 

створила податки, а лишень “перехопила естафету” у попередніх сус-

пільних систем, трансформуючи і пристосовуючи “під себе” тривалий 

час існуючі форми майнового перерозподілу. Вважаємо, історія подат-

ків і оподаткування значно старша історії держави” [8, с. 22]. 

Якщо науковці, що обґрунтовують додержавний характер пода-

тків мають рацію, то це кардинально змінює роль держави з творця 

податку до одного з його користувачів. Податок перестає бути не-

від’ємним атрибутом виключно держави, а коло публічних суб’єктів 

на користь яких можливе справляння податків не обмежується лише 

державою. Відповідно і положення статті 74 Конституції України, яке 

забороняє проведення всеукраїнського референдуму з питань податків 

є не правовим за своєю суттю і фактично узурпацією держави цього 

публічного інституту. Конституція України взагалі створює досить 

цікаву ситуацію – містить заборону щодо проведення референдуму 

стосовно загальнодержавних податків, але не забороняє його стосовно 

місцевих податків. Однак податок, незалежно чи це загальнодержав-

ний або місцевий, це насамперед податок. Відповідно, стосовно нього 

не можуть існувати настільки різні правові режими. Таким чином, або 

держава самовільно монополізувала право творити податки на всеук-

раїнському рівні, або неправомірною є будь-яка участь громадян у 

творенні місцевих податків. Зрозуміло, що розширення кола суб’єктів 

податкових відносин, які вправі встановлювати податки, не тільки 

ускладнить їх будову, але і збільшить видову різноманітність. Тобто, 

матимемо справу з розширенням меж предмету податкового права. 

Якщо ж податок є творінням держави і поза нею податкові від-

носини не можуть існувати, то підставою виникнення цих відносин є 

виключно державна воля сконцентрована у правовому приписі держа-

ви – правовій нормі. Тобто межі і динаміка предмету податкового пра-

ва визначається виключно правовими приписами держави. Але чи дос-

татньою і правильною підставою буде вважати податковими відноси-

нами виключно ті, на які вкаже держава в законодавстві. Адже, якщо 

згадати Податковий кодекс України, то з одного боку можемо побачи-

ти включення в предмет податкового права відносин по сплаті оренд-

ної плати за земельні ділянки державної і комунальної форм власності 

(цивілістичні за своєю природою і суттю), а з іншого боку – винесення 

за межі податкового права відносин по адмініструванню ряду 

обов’язкових платежів, що мають податкову природу. Визначення ци-

вільних відносин як податкових не означає, що вони ними стануть. 

Публічний чи приватний характер правовідносин визначається їх при-

родою, а не закріпленням в Цивільному чи Податковому кодексі. По-

ширення чи не поширення дії норм Податкового кодексу на ту чи іншу 
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групу суспільних відносин ще не свідчить про їх податковий чи непо-

датковий характер. Сліпе та безумовне слідування позиції законодавця 

не здатне привести до встановлення предмету податкового права та 

визначення його меж. 

Тому для того, щоб внести певну ясність у визначення предмету 

податкового права ще раз переконуємося у потребі розкриття його си-

стемо утворюючої категорії – податку та його правової природи. Відо-

мий сучасний дослідник податкового права Д.В. Вінницький ствер-

джує, що “Поняття податку в сучасній науці податкового права багато-

значне. Під податком можна розуміти: 1) певну сукупність норм, пра-

вовий інститут; 2) певну процедуру (чи порядок дій, дію); 3) матеріа-

льний об’єкт податкових правовідносин; 4) податкові зобов’язальні 

правовідносини” [6, с. 249-250]. Причому кожен аспект представлений 

не одним чи декількома, а багатьма визначеннями. В основі яких за-

кладено той чи інший тип право розуміння. Наприклад, податок згідно 

позитивістського типу праворозуміння традиційно розуміють як вста-

новлений державою з метою фінансового забезпечення своєї діяльнос-

ті, забезпечений можливістю застосування примусу, обов’язковий, 

індивідуально безвідплатний платіж, що сплачується фізичними і 

юридичними особами у формі відчуження належних їм на правах вла-

сності грошових коштів” [9, с. 21]. В той же час, згідно природно-

позитивного розуміння податок розглядається як закріплена законом 

форма об’єктивних перерозподільних відносин, що проявляється в 

обмеженні конституційного права приватної власності шляхом відчу-

ження легітимно визначеної частини її у грошовій формі первинним 

власником публічному суб’єктові (державі та/чи територіальній гро-

маді) на засадах загальності, обов’язковості, індивідуальної безеквіва-

лентності, зумовленої необхідністю існування держави (територіальної 

громади) для вирішення суспільних завдань, яка не підриває природ-

них основ розширеного відтворення цієї власності у суспільстві [4, с. 

145]. Незважаючи на ряд відмінних моментів, можемо побачити також 

і ряд спільних рис податку, які виділяються незалежно від типу право-

розуміння, якого притримується вчений. До останніх зокрема відно-

сять: обов’язковий, грошовий, публічний характер. Дійсно, на сьогод-

нішній день всі ці риси притаманні податку. Але чи мають вони уні-

версальний характер, чи були вони властиві податку на попередніх 

етапах суспільного розвитку? 

Наприклад, на сьогоднішній день грошовий характер податків 

визначається як невід’ємна їх ознака. Оскільки лише у формі грошових 

коштів вони можуть розглядатися як елемент дохідної частини бюдже-

тів, які власне і являють собою централізовані грошові фонди [7, с. 

108]. Але історія містить чимало фактів, коли податки сплачувались не 
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грошима, а певними товарами чи навіть виконанням робіт або надан-

ням послуг. Навіть податкове законодавство України передбачало до 

31 грудня 2000 року можливість сплати фіксованого сільськогосподар-

ського податку сільськогосподарською продукцією [3]. І це не дивно, 

адже податки значно старші за універсальну міру вартості – гроші. 

Податки тісно пов’язані з відносинами власності. Наявність власності 

об’єктивно породжує різноманітні форми матеріального перерозподі-

лу, включаючи рух ресурсів з особистого в колективне володіння. Де-

які форми таких перерозподільних відносин склали в минулому перед-

умови для виникнення податків і оподаткування [8, с. 22]. Дозволимо 

собі припустити, що саме податки стали однією з причин появи гро-

шей і розвитку товарно-грошових відносин. Тому стверджувати про 

грошовий характер податків, а відповідно і податкових правовідносин, 

як їх універсальну ознаку не варто. 

Основним завданням сучасних податків є наповнення публічних 

фондів фінансовими ресурсами. У праці “Досвід теорії податків”  

М.І. Тургєнєв вказував, що “податки суть засоби до досягнення мети 

суспільства чи держави, тобто тієї мети, яку люди перед собою став-

лять при своєму об’єднанні в суспільство чи при утворенні держав” 

[13, с. 129]. Однак, якщо проаналізувати дану властивість податку, то 

можна побачити, що його публічний характер починає проявлятися не 

з самого початку виникнення податків, а значно пізніше. Поступове 

розмежування приватних та публічних фінансів, яке почалося з відо-

кремлення приватного майна монархів від фондів грошових коштів 

казни, які вже не були приватною власністю представників верховної 

влади відбувається аж протягом XVІІ та початку ХVІІІ ст. Вперше ро-

змежування між особистими видатками представників верховної влади 

і публічними державними видатками було проведене в епоху рестав-

рації Стюартів в Англії [12, с. 140]. У 1660 р. вперше були призначені 

спеціальні фонди коштів на утримання короля Карла II у вигляді вида-

тків на королівський дім і видатків, потрібних для забезпечення “дос-

тоїнства корони”. Перелік сум, призначених королю, був названий 

“цивіль-листом”. На асигновані кошти король повинен був утримувати 

себе і цивільне управління (звідси, очевидно, і виникла назва цивіль-

листа). А частина державних грошей, що залишалася в казні, мала ви-

трачатися відповідно до постанов парламенту і вже не була приватною 

власністю короля [15]. Значно пізніше, а саме в 1839р., в Англії відбу-

лося повне розмежування між державними грошима і грошима, що 

видавалися на утримання верховної влади [16].  

У Франції після 1789р. відокремлення грошей, що витрачалися на 

утримання верховної влади (тобто оплати приватних потреб правите-

лів), також стало наріжним каменем нового устрою [14]. Після цього 
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таке розмежування було проведене майже в усіх європейських країнах 

[11, с. 44-45]. Тобто, такій властивості податку як “публічний харак-

тер” всього лиш декілька століть. І хоча зараз ця ознака є визначаль-

ною, але претендувати на універсальний поза історичний характер во-

на також не може. 

Напевно єдиною поза історичною рисою податків є їх обов’яз-

ковий характер. Саме трансформація добровільних форм перерозподі-

лу власності в обов’язкову є моментом виникнення податків. Коли 

внесення пожертви, внеску чи інших перших добровільних форм пере-

розподілу власності між приватними особами та особами, що уособ-

люють в собі владу, перестає залежати від волі приватних осіб їх сплачу-

вати, визначати розмір, строки і порядок внесення, вони перетворюються 

у податки. Обов’язковий характер податку також передбачає наявність 

особи чи органу здатних забезпечити сплату податку іншими членами 

суспільства. Як показує історія, таким суб’єктом не у всіх випадках була 

держава, незалежно від її історичних форм і того, що ми розуміємо під 

“державою”. Зокрема, варто згадати церковну десятину, яка має кілька 

тисячолітню історію, успішно “адмініструвалась” церквою і аргументова-

но називається дослідниками церковним податком. 

Висновки. Виходячи з викладеного, максимально інтегративну 

концепцію оподаткування, яка охоплює всі відомі нам епохи, можна 

представити за допомогою визначення, запропонованого О.В. Дьомі-

ним: “Відчуження публічною владою на свою користь належних при-

ватним особам праці чи майна з метою їх подальшого перерозподілу” 

[8; с. 23]. Звичайно, пов’язані з історією виникнення та еволюції опо-

даткування питання є досить дискусійними, будуються здебільшого на 

наукових гіпотезах. На сьогоднішній день не можливо точно визначи-

ти момент виникнення оподаткування та його авторів, але зрозуміло, 

що сформоване уявлення про те, що податки є історично похідними 

від держави, виникають лише з появою держави і поза державою не 

можуть існувати, потребують доктринального переосмислення. Відпо-

відно і розуміння предмету податкового права, як податкових право-

відносин, межі і динаміка яких визначається виключно правовими 

приписами держави, є надто звуженими його розумінням та також по-

требує переосмислення. 

 

Список літератури: 

 

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // 

ВВРУ. – 1996. - № 30. – Ст.141. із змінами. 

2. Податковий кодекс України// Офіційний вісник України. – 

2010. - №92. – том 1. – ст. 3248 із змінами. 



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 166 

3. Закон України “Про запровадження в порядку експерименту 

єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товарови-

робників”// Відомості Верховної Ради. – 1998. - №25. – Ст. 147. 

4. Бабін І.І. Податкове право. Навчальний посібник. – Вид. 2-

ге, виправл. та доповн./ І.І. Бабін. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2013. 

5. Бабін І.І. Презумпції та фікції в податковому праві. Навча-

льний посібник/ І.І. Бабін. – Чернівці: Рута, 2009. 

6. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы те-

ории и практики. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. 

7. Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: 

Прецедент; Моя книга, 2006. 

8. Демин А.В. Общая теория налогово-правовых норм: Моно-

графия/ А.В. Демин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. 

9. Злобин Н.Н. Налог как правовая категория: Монография. – 

М.: РПА МЮ РФ, 2003. 

10. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6т. Т.ІІІ: Уче-

ние о налоге./ Н.П. Кучерявенко. – Х.: Легас; Право, 2005. 

11. Нечай А.А. Правові проблеми регулювання публічних вида-

тків у державі. – Дис. … доктора юрид. наук/ А.А. Нечай. – К., 2005. 

12. Нити Ф.С. Основные начала финансовой науки: пер. с 

итал/Ф.С. Нити; под ред. и с доп. А. Свирщевского. – М.: М и С. Са-

башниковы, 1904. 

13. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов./ У истоков финансово-

го права. – М.: Статут (в серии «Золотые страницы российского фина-

нсового права»), 1998. 

14. Bosher J.F. French finances 1770-1795: from business to 

bureaucracy. – Cambridge: University Press, 1970. 

15. Dickson P.G. The financial revolution in England: a study in the 

development of public credit, 1688-1756. – Aldershot: Gregg Revivals, 1993. 

16. Mathias P. The first industrial nation: an economic history of 

Britain, 1700-1914. – 2nd ed. – London: Routledge, 1989. 

17. Schumpeter in the History of Ideas/ Ed. By Y. Shionoya and M. 

Perlman. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1997. 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  167 

Вакарюк Л.В., 

к. ю. н., доцент кафедри публічного права   

Чернівецького національного  університету  

імені Юрія Федьковича 

 

ПРАВОВА ПРИРОДА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Наслідком ліквідації валютної монополії держави та реалізації 

ґрунтовних економічних реформ став динамічний розвиток валютного 

права та валютного законодавства зокрема. Це, у свою чергу, зумовило 

необхідність зміни ідеології щодо шляхів регулювання валютних від-

носин. Реалізація цілей валютного регулювання, в тому числі і забез-

печення інтеграційного режиму взаємодії України з європейським та 

світовим валютним ринком, необхідність удосконалення правового 

регулювання пов’язаних із цим відносин, обумовлюють потребу в пі-

знанні і поясненні природи інституту валютного регулювання з пози-

цій системного підходу, що дозволить в повній мірі з’ясувати суть 

цього правового явища. 

Слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві не існує ви-

значення поняття валютного регулювання. У науковій літературі мож-

на зустріти наступні позиції вчених щодо визначення поняття валют-

ного регулювання. Л.К. Воронова вказувала, що під валютним регулю-

ванням розуміють діяльність уповноважених державою органів по ре-

гламентації порядку обігу валютних цінностей та здійснення валютних 

операцій [5, с.234]. На думку В.К. Шкарупи, валютне регулювання – 

це законодавча форма здійснення валютної політики держави [15, 

с.121]. Схожу позицію займає і М.В. Сапожников, який вважає, що 

валютне регулювання - це сукупність засобів (економічних та адмініс-

тративних), спрямованих на досягнення цілей державної валютної по-

літики [13, с.110].  

На думку ж М.О. Головніна, валютне регулювання становить 

собою діяльність держави і уповноважених нею органів щодо органі-

зації та здійснення валютних операцій, встановлення характеру відно-

син між державою і суб'єктами, на яких поширюється валютне регу-

лювання, правових форм їх здійснення, закріплення основ правового 

статусу суб'єктів валютного регулювання, характеру відносин між держа-

вою і резидентами та нерезидентами [4, с.48]. Б.Ю. Дорофеєв визначає 

валютне регулювання як комплекс заходів (законодавчих, адміністратив-

них, економічних та організаційних), які покликані стабільно змінювати 

та підтримувати визначене співвідношення курсу національної та інозем-

них валют, змінюючи попит та пропозицію на ринку [7, с.6]. О.А. Костю-

ченко вважає, що валютне регулювання – це діяльність держави, спрямо-
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вана лише на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійс-

нення угод з валютними цінностями [10, с.301; 11].  

Найбільш ємке визначення поняття «валютне регулювання», 

що, на нашу думку,  відображає цілі системи валютного регулювання, 

навела О.П. Орлюк. Зокрема, вчена зазначає, що валютне регулювання 

– це врегульована законодавством діяльність уповноважених органів 

держави, спрямована на встановлення порядку здійснення валютних 

операцій резидентами та нерезидентами на території України, а також 

резидентами України за кордоном [12, с.697].  

Таким чином, аналіз запропонованих поглядів науковців дозво-

ляє нам висловити думку про те, що під валютним регулюванням, ро-

зуміють або діяльність держави в особі уповноважених нею органів по 

застосуванню не тільки правових, але й економічних, політичних, ор-

ганізаційних та інших чинників впливу на учасників валютних відносин 

щодо здійснення валютної політики держави/або спеціальний правовий 

режим реалізації валютних відносин, який передбачає комплекс заходів, 

що здійснюють уповноважені на те компетентні державні органи на осно-

ві норм національного та міжнародного права. Як бачимо, проведений 

аналіз засвідчує, що переважно вчені розкривають поняття та природу 

валютного регулювання з позицій суто позитивістського підходу.  

Фінансове право, що складається з уніфікованих правових ін-

ститутів та стандартизованих механізмів регулювання фінансово-

правових відносин у суспільстві спрямоване на максимально повне 

задоволення всезагального публічного інтересу та захисту природних 

прав і законних інтересів кожного з учасників цих відносин зокрема. 

Валютне регулювання охоплює групу правових відносин, котрі утво-

рюють окремий інститут фінансового права. Склад правового інститу-

ту валютного регулювання, його зміст визначають перш за все фінан-

сово-правові норми. Однак цей правовий інститут має комплексний 

характер, оскільки крім фінансово-правових норм, що мають пріорите-

тне значення в регулюванні валютних відносин, характер цього інституту 

визначають також конституційні норми, норми адміністративного (оскі-

льки регулювання взагалі є провідною функцією публічного адміністру-

вання) та цивільного права. Валютне регулювання здійснюється переваж-

но на основі норм національного законодавства, однак сама природа та 

специфіка валютних відносин зумовлює необхідність застосування і норм 

міжнародного права. В національне законодавство імплементований ряд 

норм міжнародного права стосовно руху валютних потоків, прав та 

обов’язків учасників внутрішнього і міжнародного валютного ринків, 

правил здійснення валютних операцій [14, с.20; 12, с.697].  

Для пояснення природи інституту валютного регулювання та 

забезпечення ефективного його здійснення, в першу чергу необхідно 
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визначити його властивості як самостійного інституту особливої час-

тини фінансового права. Першою його властивістю є мета існування 

інституту валютного регулювання, яка виражає його основне функціо-

нальне призначення та найобразніше відображає його індивідуаль-

ність, специфіку, суспільну роль. Зокрема, найголовнішим призначен-

ням, метою інституту валютного регулювання є справедливий та неу-

переджений розподіл та перерозподіл ВВП та НД в частині валюти і 

валютних цінностей, що конкретизується в наступних цілях організації 

системи валютного регулювання: 1) встановлення і реалізація певного 

порядку проведення операцій з валютними цінностями на внутріш-

ньому валютному ринку, порядку переміщення валютних цінностей за 

кордон або з-за кордону та режиму здійснення іноземних інвестицій; 

2) забезпечення і захист права власності на валютні цінності; 3) підт-

римання стабільного курсу національної валюти та національного пла-

тіжного балансу; 4) забезпечення інтеграційного режиму взаємодії 

України зі світовим валютним ринком. 

Другою властивістю є видова специфіка змісту та форми його при-

писів, тобто співвідношення зобов’язуючих, забороняючих та дозволяю-

чих норм фінансового права, що входять до його складу. Такою специфі-

кою приписів в інституті валютного регулювання є їх яскраво виражений 

«компетенційний характер» (наприклад, повноваження НБУ [1; 2]) та Ка-

бінету Міністрів України [2; 3] в сфері валютного регулювання), «дозві-

льний характер» (наприклад, необхідність отримання генеральних та ін-

дивідуальних ліцензій для здійснення валютних операцій). 

Інституціональне забезпечення нормального процесу розподілу 

та перерозподілу ВВП та національного доходу в частині валюти і ва-

лютних цінностей інститутів публічної влади із застосуванням належ-

них юрисдикційних засобів впливу і має місце саме завдяки відповід-

ній фіксації юридичних норм у нормативних актах. Саме таке “опред-

мечування” норм фінансового права у документальних формах надає 

йому онтологічний статус всезагальності та загальнообов’язковості, 

виділяє його в об’єктивований феномен суспільного життя. Тільки 

шляхом нормативного документування фінансово-правових засобів 

можуть здійснюватися і здійснюються правозобов’язуючі, правозабо-

роняючі та правоуповноважуючі юридичні приписи та вказівки. 

Наступними властивостями, типовими для всіх фінансово-

правових інститутів, є їх ієрархічність та структуровність. Так ієрархі-

чність інституту валютного регулювання проявляється у співпідпоряд-

куванні норм, що входять до його складу чи якісно виокремлених час-

тин, що складають відповідний інститут. Інститут валютного регулю-

вання, як і будь-який інший фінансово-правовий інститут, це систем-

ний об’єкт, що складається з певної кількості відносно автономних 
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підсистем, які взаємодіють між собою та своїм інститутом в цілому. На 

жаль, регулювання валютних відносин не здійснюється кодифікованим 

актом, який включав би Загальну та Особливу частини, де Загальна 

частина регулювала б основні начала, принципи валютного права, а 

Особлива – конкретні види валютних відносин. Однак, серед усього 

різноманіття нормативних актів, що регулюють валютні відносини, міс-

тяться норми, що визначають і загальні положення валютного права і ва-

лютного регулювання (валюта, валютні цінності, валютний курс, резиден-

ти, нерезиденти та ін.), так і особливі правові режими здійснення валют-

них операцій (обмін валюти, торгівля валютними цінностями та ін.). Ієра-

рхічність інституту валютного регулювання є явищем виключно 

об’єктивно зумовленим природою фінансового права в цілому та валют-

ного права зокрема та відображає головним чином його статику. 

Четвертою властивістю інституту валютного регулювання є його 

структуровність – сукупність відповідних зв’язків і відносин елементів 

інституту валютного регулювання, через які і здійснюється їх регулю-

ючий вплив на фінансово-правову дійсність. Вона відображає голов-

ним чином динаміку інституту валютного регулювання, в основі якої 

лежать не тільки об’єктивні причини, але і суб’єктивні фактори. Яск-

равий приклад структуровності інституту валютного регулювання, 

тобто, його гнучкості, демонструє й вітчизняна валютно-правова прак-

тика. Властивість структуровності зумовлюється рядом чинників, як 

внутрішніх, так і зовнішніх відносно валютного права. Тим не менше 

системний аналіз інституту валютного регулювання переконує, що у 

вирішальній мірі структуровність валютного права зумовлюється його 

власною природою, а саме – здатністю змінюватися у заданих межах 

одночасно зі зміною валюти/валютних цінностей як інституту публіч-

них фінансів. З властивістю структуровності інституту валютного ре-

гулювання тісно пов’язана властивість спеціалізації його субінститу-

тів. Структуровність забезпечує, так би мовити, еластичність, динамі-

чність інституту [17, с.254] валютного регулювання як суспільного 

феномену в цілому, є запорукою спеціалізації та інтеграції усіх якісно 

виокремлених масивів фінансово-правових норм. В цьому переконує 

також наявність субінститутів валютного регулювання. Так, у складі 

інституту валютного регулювання доцільно об’єднати в субінститути 

норми з регулювання валютного (обмінного) курсу валюти України; 

визначення порядку ввезення, переказування і пересилання з-за кордо-

ну, а також вивезення, переказування і пересилання за кордон резиден-

тами і нерезидентами валюти України; визначення порядку організації 

торгівлі іноземною валютою та розрахунків у іноземній валюті тощо. 
Кожен інститут фінансового права наділений тільки йому вла-

стивим категорійно-фінансовим апаратом, власними принципами, по-
ряд із єдиними принципами усіх інститутів фінансового права, які 
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пронизують їх наскрізь, юридичними конструкціями, спираючись на 
які логічно виводиться весь їх цілісний, повний зміст, закріплюються 
певні прийоми та засоби правового впливу на фінансові правовідноси-
ни. Отже, ще одним важливим питанням дослідження сутності інсти-
туту валютного регулювання є з’ясування його загальних та спеціаль-
них принципів. Так консолідуюча дія формально-нормативної систем-
ності фінансового права та валютного зокрема зумовлюються, на нашу 
думку, тим, що вона внутрішньо наділена наступними важливими сис-
темними принципами: 1) цілісності; 2) функціональності;  3) інтегратив-
ності;  4) динамічності;  5) гетерономності; 6) відкритості. Інститут валю-
тного регулювання, на думку М.О. Головніна, яку ми повністю підтриму-
ємо, має і власні спеціальні принципи. Серед яких можна виділити такі:  
1) принцип попередження незаконного витоку капіталу за кордон та мобі-
лізації валютних ресурсів; 2) принцип конвертації національної валюти за 
поточними операціями; 3) принцип обмеження використання іноземної 
валюти у внутрішньому обороті; 4) принцип здійснення контролю за обі-
гом іноземної валюти та валютних цінностей [4, с.135]. 

Володіючи сутнісними властивостями та принципами інститути 
фінансового права в їх організуючій спільності набувають нову якість 
– формально-нормативну системність, тотожні у родовому сенсі та 
відмінні щодо видових вимирів юридичні конструкції, цілісний регу-
лятивний характер. Завдяки цим якостям інститути фінансового права 
надають соціальній поведінці суб’єктів фінансово-правових відносин 
дозволяючу, забороняючу чи уповноважуючу спрямованість, забезпе-
чують публічні фонди коштів держави та органів місцевого самовря-
дування фінансовими ресурсами, у повній мірі реалізують у соціумі 
нормативне буття та завдання фінансового права. 

Висновки. Отже, з позицій системного підходу інститут валют-
ного регулювання являє собою комплексний інститут особливої час-
тини системи фінансового права, що складається з правових норм, які 
регулюють відносини, що виникають і відбуваються в процесі розпо-
ділу та перерозподілу ВВП та НД в частині валюти і/або валютних 
цінностей, та процесу функціонування уповноважених державою ор-
ганів з приводу валютного регулювання з метою забезпечення і захис-
ту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб і/або держави. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Конституційні права та свободи задля того, аби бути реальними, 

потребують адекватного правового регулювання користування ними та 

відповідних засобів їх захисту. Враховуючи фундаментальну значи-

мість для розвитку демократичного й прогресивного суспільства зага-

лом, а також для всебічної реалізації права на освіту громадян, зокре-

ма, вирішення питання про способи регулювання та охорони права на 

академічну свободу набуває особливої ваги. Беручи до уваги той факт, що 

дане право в Україні є порівняно "молодим", а усталені традиції академіч-

ної свободи в силу низки історико-політичних причин поки що не сфор-

мувалися (в першу чергу, через сімдесятирічне панування тоталітарного 

режиму комуністичної партії із приматом марксистсько-ленінської ідео-

логії як єдино правильної), на нашу думку, для з'ясування та розкриття 

його конституційно-правової природи варто звернутись до зарубіжного 

досвіду визнання та регулювання академічних свобод. 

В багатьох країнах Заходу конституційний захист академічних 

свобод визнається одним із основних параметрів-критеріїв їх належно-

го функціонування у громадянському суспільстві та освітній системі 

конкретної країни. На думку окремих авторів, дослідження статусу 

права на академічну свободу слід розпочинати саме з аналізу тексту 

конституції, позаяк загальновизнане на сьогодні і закріплене в перева-

жній більшості конституцій країн світу основоположне право людини 

на свободу думки й слова нерозривно пов'язане, в тому числі, і з наявніс-

тю академічної свободи у сфері освіти та науки [7, с.292]. Так, зокрема, 

американський філософ Джон Конноллі справедливо стверджує, що "ака-

демічна свобода є свого роду сестрою свободи висловлювань" [5, с.71], а 

професор права Вільям Даугтрі доповнює його наступним: "конституційні 

гарантії свободи слова слугують підґрунтям академічної свободи" [6, 

с.267]. Безумовно, академічна свобода – це не просто свобода думки та 

висловлювань, а окремий прояв змісту даного конституційного принципу 

і водночас фундаментального права людини, що є необхідною передумо-

вою розвитку освіти й науки, а за великим рахунком, етики й моралі, де-

мократії та плюралізму в суспільстві, його прогресу в цілому. 
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Хоча академічна свобода лише зрідка отримує своє експліцитне 

закріплення в конституційних текстах або законодавчих актах, які сто-

суються прав людини і громадянина, тим не менше, тільки у Європі 

майже два десятки країн визнало за доцільне саме на рівні основного 

закону гарантувати право на академічну свободу.  

Так, наприклад, Конституція Греції питання академічної свободи 

досить детально (як для конституції) врегульовує у статті 16: "Мистецтво 

та наука, наукові дослідження та викладання євільними, а сприяння їх 

розвитку є обов'язком держави… Університетська освіта забезпечується 

установами, які є самоврядними юридичними особами публічного пра-

ва…" Крім того, Конституція Греції містить й окремі гарантії академічної 

свободи, які є достатньо конкретизованими. Зокрема, "викладачі універ-

ситетів не можуть бути звільненими до закінчення законодавчо встано-

вленого терміну їх служби, за винятком випадків засудження за скоєння 

злочину чи вчинення грубого дисциплінарного правопорушення, хвороби, 

інвалідності або професійної некомпетентності" [14, с.437].  

Вочевидь розробники грецької конституції у питаннях академіч-

ної свободи орієнтувалися на досвід німецького конституцієдавця. Так, 

зокрема Основний Закон ФРН спеціально гарантує академічну свободу 

(стаття 5, параграф 3) – «Мистецтво та наука, дослідження та викла-

дання є вільними» [14, с.106]. Традиція відповідного положення сягає 

ще дев'ятнадцятого століття. Згідно цієї традиції є три виміри академі-

чної свободи: Lehrfreiheit – право вільно навчати, право вільно вчитися 

(Lernfreiheit), та право вільно досліджувати (Freiheit der Wissenschaft).  

Lehrfreiheit – передбачає право професорів визначати зміст їх 

лекцій та публікувати результати їх досліджень без попереднього 

схвалення; це положення різко контрастує із українськими реаліями, 

де навпаки, передбачене обов’язкове рецензування наукових моногра-

фій до моменту їх публікацій, що обмежує академічну свободу їх авто-

рів. З того моменту, коли професор через габілітацію отримує право 

викладати в певній галузі науки, академічна свобода, принаймні, по-

ширюється на всю відповідну галузь науки. Студенти ж мають право в 

рамках академічної свободи визначати індивідуальний курс навчання в 

університеті. Нарешті, Freiheit der Wissenschaft передбачає можливість 

академічного самоврядування та надає університету право на самос-

тійне управління його внутрішніми питаннями.  

Незважаючи на відмінності в історії становлення академічної 

свободи в Німеччині та Греції, в підходах до конституційного її закрі-

плення в названих країнах багато спільного. Так, в обох конституціях, 

як ми побачили, академічна свобода згадується у двох аспектах: як 

індивідуальна свобода окремих учасників навчального та наукового-

пізнавального процесів, і як право на самоврядування навчальних за-
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кладів, тобто їх інституційна автономія щодо регулювання внутрішніх 

справ. Крім того, як свідчить системний аналіз згаданих конституцій-

них актів, в обох випадках конституцієдавець трактує академічну сво-

боду як окремий прояв реалізації свободи думки і слова, їх вираження 

в усній, письмовій, друкованій або іншій формі, та пов'язує її з такою 

фундаментальною гарантією як заборона цензури.  

Разом з тим, і в Основному Законі ФРН, і в Конституції Греції 

встановлюються загальні межі академічної свободи. Так, грецька кон-

ституція проголошує, що академічна свобода та свобода викладання 

не звільняє нікого від обов'язку дотримання Конституції. А універси-

тети, незважаючи на те, що за статусом вони є самоврядними устано-

вами, тим не менше функціонують під контролем держави, отримують 

від неї фінансування власної діяльності та діють відповідно до стату-

тів, затверджених законами держави. За певних обставин, дані поло-

ження конституції можуть тлумачитися всупереч загальноприйнятому 

розумінню концепції академічної свободи, а їх відповідне застосуван-

ня державними органами може істотно обмежувати право на вільне 

викладання та здійснення наукових досліджень. 

 Конституція Іспанії від 1978 року на відміну від двох поперед-

ньо розглянутих нами конституційних актів розглядає право на свобо-

ду думки, слова, вільне поширення інформації та знань, здійснення 

досліджень, зайняття мистецтвом та іншими видами творчості, а також 

право на академічну свободу як однопорядкові та рівнозначні фунда-

ментальні права громадян, однак взаємопов'язані між собою, свідчен-

ням чого є їх групування у статті 20 Конституції.  

До того ж Основний закон Іспанії детально прописує окремі ін-

ституційні та юридичні гарантії реалізації індивідуальних академічних 

свобод, при чому не лише на рівні вищої, але й середньої освіти, чого 

не можна зустріти у більшості конституцій інших держав. Так, згідно 

статті 27 гарантується свобода викладання; органи публічної влади 

гарантують право батьків на забезпечення їхніх дітей релігійним та 

моральним вихованням відповідно до власних переконань; визнається 

право індивідів та юридичних осіб на створення освітніх закладів; ви-

кладачі, батьки, а також студенти та учні можуть брати участь в конт-

ролі та управлінні освітніми закладами, що утримуються за рахунок 

публічних фондів коштів. Зрештою Конституція Іспанії визнає авто-

номію університетів, якою вони користуються відповідно із чинним 

законодавством [14, с.466]. Аналогічно, конституції Естонії, Фінляндії, 

Італії, Литви, Португалії та Словенії паралельно гарантують одночасно 

свободу викладання, наукових досліджень та автономію вищих навча-

льних закладів [7, с.293]. 
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Водночас варто зазначити, що більше половини країн Європи, а 

також переважна більшість країн за її межами не закріпили у своїх 

конституціях норми, що стосувалися б захисту академічної свободи чи 

університетської автономії. Окремі з них пішли іншим шляхом, дета-

льно врегульовуючи академічні свободи на рівні національного зако-

нодавства в галузі освіти поза рамками конституційного права. 

Враховуючи міцні позитивістські чи навіть легістські традиції в 

Україні серед правничих кіл із пріоритетною орієнтацією в тому числі й 

наукової та викладацької спільноти в першу чергу на законодавчі поло-

ження, цікавим, і на перших порах, можливо прийнятним для України 

став би підхід до регулювання академічної свободи, наприклад, в країнах 

англосаксонської системи права, зокрема, Великобританії, Австралії та 

Новій Зеландії. У цих країнах академічна свобода регулюється детально 

лише на рівні законодавчих актів парламентів, а не на рівні конституцій, 

оскільки вказані країни не мають писаних конституцій, або ж вони не є 

кодифікованими джерелами конституційного права. 

Так, у Новій Зеландії академічна свобода трактується законода-

вцем як одна із форм свободи висловлювань академічними працівни-

ками, що задіяні у науковій діяльності. Закон про освіту від 1989 року 

чітко визначає академічну свободу шляхом перелічення її змістовних 

складових і розуміє її як: 1) свободу академічних працівників та студе-

нтів в рамках права ставити під сумнів та перевіряти загальновизнані 

знання, висувати нові ідеї та висловлювати непопулярні і дискусійні 

думки; 2) свободу академічних працівників і студентів займатися дос-

лідженнями; 3) свободу університету та його працівників регулювати 

тематику курсів, що викладаються в університеті; 4) свободу універси-

тету та його працівників викладати та оцінювати студентів у спосіб, 

який вони вважають найбільш сприятливим для навчання; 5) свободу 

університету формувати кадровий склад університету [9].   

Умовно третьою моделлю регулювання академічної свободи 

можна назвати ту, яка склалася у США, де права академічної спільно-

ти також не закріплені в Конституції, незважаючи на наявність остан-

ньої. Ідея академічної свободи була привнесена в США з Німеччини 

наприкінці ХІХ століття і лише згодом отримала нове забарвлення, що 

відповідало американським реаліям вищої освіти та запитам тамтеш-

нього суспільства. Однак втілення академічної свободи в текст Кон-

ституції шляхом внесення відповідних поправок ніколи не ставало 

предметом серйозного обговорення серед громадськості та політичних 

кіл. Більше того, на відміну від інших країн системи загального права 

(Commonlaw) у США більшість питань в галузі освіти не входять до 

компетенції федерації, а тому ми не знайдемо жодного федерального 

закону, який би хоча б найменшою мірою регулював академічні права 
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та свободи. Так само і легіслатури штатів не є активними у цьому на-

прямку. Тому американська доктрина академічної свободи – це здебі-

льшого результат напрацювань самих американських вишів.  

У Сполучених Штатах основні принципи академічних свобод 

викладені в "Заяві про принципи академічних свобод та академічної 

кар'єри" 1940 року, спільно прийнятій "Американською асоціацією 

університетських професорів" (ААУП) і "Асоціацією американських 

коледжів та університетів". Згідно з цими принципами, "професорсько-

викладацький склад під час виконання своїх обов'язків користується 

свободою вираження своїх поглядів на предмет" [4]. Однак викладачі 

обмежені у можливості поширювати інформацію, яка не має відно-

шення до їхньої професійної діяльності. У своїх публічних виступах 

допускається висловлювати особисту думку без огляду на позицію 

керівництва, але слід при цьому обумовлювати, що виступаючий ро-

бить заяву від власного імені, а не від імені своєї установи. Академічна 

кар'єра також повинна залежати виключно від професійної спромож-

ності, і звільнення може бути пов'язане або з некомпетентністю, або з 

непристойною поведінкою, що викликає протест з боку всього профе-

сорсько-викладацького складу або студентської спільноти.  

Іншим напрямом розвитку принципів академічної свободи у 

Сполучених Штатах є судова доктрина. У справі Regents of the 

University of California v. Bakke Верховний Суд США сформулював 

дефініцію академічної свободи в її інституційному вимірі. Згідно по-

зиції Суду "академічна свобода означає, що університет може самос-

тійно визначати: 1) хто може викладати; 2) що саме може викладатись; 

3) яким чином можна викладати; 4) хто може бути допущений до на-

вчання [10]. Даний підхід в певній мірі обмежує індивідуальну акаде-

мічну свободу професорсько-викладацького складу, яка проголошення 

в Заяві ААУП 1940 року, надаючи пріоритет саме університетській 

автономії.  

Американські суди в цілому тлумачать академічну свободу як 

похідну від свободи слова, закріпленої у першій поправці до Консти-

туції США, однак користування якою має свої інституційні обмеження 

(про які ми щойно вказали). Білль про права поширює свою дію на усі 

урядові установи, включаючи публічні університети. Верховний Суд 

США у своїй практиці послідовно трактує академічну свободу як право на 

свободу слова, гарантоване Першою поправкою у відношенні публічних 

інституцій [8, 11, 13]. Однак вказана поправка не стосується приватних 

навчальних закладів, включаючи ті, що засновані релігійними організаці-

ями. Тому поряд із ААУП та іншими університетськими об'єднаннями, 

федеральними і місцевими судами, захист академічних прав і свобод на 

практиці також забезпечується внутрішніми засобами – статутними пра-
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вилами вузів, документами про призначення на викладацькі посади, посі-

бниками для викладачів та студентів, кодексами поведінки, колективними 

трудовими угодами, академічними звичаями [12, с.3].  

В Україні ж академічна свобода лише імпліцитно присутня в те-

ксті чинної Конституції й прямо не згадується. Про її конституційно-

правовий характер можна стверджувати лише на підставі системного 

аналізу норм Основного закону. Так, окремі субстантивні елементи 

академічної свободи, її межі й гарантії можна побачити у наступних 

положеннях Конституції України: 1) суспільне життя в Україні ґрунту-

ється на засадах політичної, економічної та ідеологічноїбагатоманіт-

ності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. 

Цензура заборонена (ст. 15); 2) кожна людина має право на вільний 

розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і 

свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому за-

безпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (ст. 23); 3) кож-

ному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження 

своїх поглядів і переконань (ст. 34); 4) кожен має право на свободу світо-

гляду і віросповідання (ст. 35) та в деяких інших. Нарешті, Конституція 

України закріпила у статті 54 закріпила право громадян на свободу літе-

ратурної, художньої, наукової і технічної творчості [1]. 

Новий Закон України «Про вищу освіту» 2014 року вперше пе-

редбачив положення, які прямо стосуються академічної свободи учас-

ників освітнього процесу. Зокрема, законодавець закріпив право вишів 

на автономію, а саме самостійність, незалежність і відповідальність 

вищого навчального закладу у прийнятті рішень стосовно розвитку 

академічних свобод, організації освітнього процесу, наукових дослі-

джень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, са-

мостійного добору і розстановки кадрів у межах, встановлених зако-

нодавством. Автономія університетів та інших ВНЗ з необхідністю 

передбачає сприяння розвитку та реалізації членами освітніх спільнот 

належних їм академічних свобод. Цей висновок також підтверджуєть-

ся наступним положенням Закону: "Державна політика у сфері вищої 

освіти забезпечується шляхом … розвитку автономії вищих навчаль-

них закладів та академічної свободи учасників освітнього процесу" [2, 

ст.3]. Вперше Закон визначив власне і поняття академічної свободи – 

як самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час 

провадження педагогічної, науково-педагогіч-ної, наукової та/або ін-

новаційної діяльності, що здійснюється на принципах свободи слова і 

творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових дос-

ліджень і використання їх результатів та реалізується з урахуванням 

обмежень, встановлених законом [2, ст.1]. 
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Однак з незрозумілих причин законодавець при встановленні 
гарантій прав науково-педагогічних інших працівників вищих навча-
льних закладів обмежився лише посиланням на належні умови праці, 
підвищення кваліфікації, організації побуту, відпочинку та медичного 
обслуговування, компенсації у разі втрати роботи, встановлення до-
плат за вчене звання та науковий ступінь [2, ст.59]. Тобто, серед гаран-
тій немає тих, які б забезпечували академічну свободу викладачів та 
студентів, а наявні лише соціально-економічні гарантії. Немає також в 
Законі конкретизації права на академічну свободу, так як це має місце 
в законодавстві більшості країн Західної Європи. Поки що конкретиза-
ції цього права немає і в рішеннях судових органів або ж документах 
об’єднань ВНЗ та інших самоврядних організацій працівників у галузі 
вищої освіти (як це має місце, наприклад, у США). Не згадується про 
академічну свободу й у щойно прийнятому Порядку підготовки здобу-
вачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, де та-
кож наводиться перелік прав аспірантів та докторантів [3]. А саме цей 
документ є основним нормативним актом, що врегульовує на сьогодні 
наукову діяльність викладачів та працівників наукових установ. 

Висновки. Враховуючи вищенаведене, можна стверджувати, що 
поки право на академічну свободу, яке випливає із тексту Конституції 
України, не знайшло належного відображення на рівні чинного освіт-
нього законодавства та підзаконних нормативно-правових актів. На 
відміну від України, у багатьох розвинутих країнах конституційний 
захист академічних свобод визнається одним із основних параметрів їх 
належного функціонування у соціумі, а тому вони отримують досить 
широке конституційно-правове закріплення. В цілому академічна сво-
бода розглядається конституцієдавцями як окремий прояв змісту сво-
боди думки та висловлювань, що є необхідною передумовою розвитку 
освіти й науки, а за великим рахунком, етики й моралі, демократії та плю-
ралізму в суспільстві, його прогресу в цілому. Водночас, значна частина 
конституційних актів європейських країн не містить положень, які безпо-
середньо стосуються академічної свободи, натомість даний інститут гро-
мадянського суспільства детально врегульовується на рівні звичайних 
законів. Особлива модель регулювання академічної свободи склалася у 
США, де права академічної спільноти не закріплені а ні в Конституції, а ні 
в чинному законодавстві. Американська доктрина академічної свободи – 
це здебільшого результат напрацювань самих американських вишів, їх 
самоврядних організацій, а також судове прецедентне право. 

Однак, як показує порівняльний аналіз регулювання академічної 
свободи та практика її реалізації у зарубіжних країнах, існування даної 
конституційної свободи (зрештою, як і всіх інших), наповнення її реа-
льним змістом та імплементація у повсякденне життя залежить в пер-
шу чергу не від конституцієдавця, парламенту чи виконавчих органів 
держави, а від глибокого розуміння її ролі й призначення самими ж 
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носіями академічної свободи – членами академічної спільноти, викла-
дачами, науковцями, студентами.  
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ЩОДО ПОНЯТТЯ «АДМІНІСТРАТИВНІ АКТИ» ТА ЇХ ОЗНАКА 

ЯК ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ  

ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Розвиток Української держави супроводжується проведенням 

реформ практично у всіх сферах суспільного життя. Такі реформи є 

актуальними та необхідними з огляду на те, що Україна рухається в 

напрямку до Європейського Союзу. Не виключення є і реформування 

органів публічної адміністрації та відповідно й нормативно-правового 

регулювання їх діяльності. 

За тих обставин важливого значення набуває розгляд питання 

щодо адміністративних актів органів публічної адміністрації, які вико-

ристовуються в їх діяльності як інструмент для досягнення визначених 

законом завдань та функцій, а також сприяють задоволенню інтересів 

держави та суспільства в цілому. 

Поняття «адміністративний акт» починає використовуватися ві-

тчизняними науками адміністративного права та державного управ-

ління лише з початку ХХ століття. До цього часу, а також більшою 

мірою і до сьогодні, більш вживаними є поняття «акт управління», 

«управлінське рішення», «нормативний акт», «індивідуальний акт», 

«індивідуальний адміністративний акт» [1, с.3-6]. 

На сьогоднішній день не існує загальноприйнятого поняття ад-

міністративного акта. Відсутність однозначного поняття названих ін-

струментів діяльності публічної адміністрації, їх ознак та видів, закрі-

плених на нормативному рівні, створює труднощі для захисту прав та 

інтересів приватних осіб у разі їх порушення діями суб’єктів публічної 

адміністрації [2, с. 10-14]. Саме тому розглянемо найбільш поширені у 

науковій літературі підходи до визначення поняття адміністративного 

акта шляхом аналізу вказаних суміжних понять.  

Першим хто заговорив про нормативні акти адміністрації і пер-

шим хто ввів у правовий обіг термін «форма адміністративної діяльно-

сті», об’єднавши під ним основні прояви управлінської діяльності – 

видання правових актів та здійснення конкретних дій, спрямованих на 
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виконання (дотримання) останніх і норм, зосереджених у законах був 

В.В. Івановський [3, с. 123-152]. 

Нормативні акти управління створюють правові передумови ор-

ганізації управлінських правовідносин. Вони «забезпечують управлін-

ську діяльність програмою розвитку на перспективу, яка передбачає 

цілі і засоби їх досягнення, моделі суспільних зв’язків і відносин 

суб’єктів і об’єктів управління, а також орієнтири для оцінювання різ-

них юридичних фактів і подій, з якими пов’язується виникнення, зміна 

чи припинення конкретних правовідносин»
 
[4, с. 51]. 

Що стосуються індивідуальних актів управління, то А.П. Коре-

нев зазначав, що застосування норм адміністративного права – це ін-

дивідуальний юридичний акт, що дозволяє конкретне управлінське 

справу, персонально визначає поведінку адресата, що володіє держав-

но-владним творчим характером, видаваний уповноваженими держав-

ними органами і посадовими особами [5, с. 116]. 

Д.Н. Бахрах вважає, що індивідуальні акти – це рішення суб'єк-

тів адміністративної влади з конкретних питань, звернені до конкрет-

них осіб. Будучи у своїй основній масі правозастосовними актами, во-

ни породжують, змінюють, припиняють правовідносини [6, с. 277].  

З огляду на потребу розвитку нашої держави у європейському 

напрямку, принципово важливо враховувати підходи до вирішення 

аналогічних проблем у країнах Європейського Союзу. У цих країнах 

термін «адміністративний акт» є дуже поширеним і звучить та пи-

шеться у багатьох мовах практично однаково, наприклад, administra-

tive act – англійською, acte administratif – французькою, acto administra-

tivo – іспанською та португальською, atto amministrativo – італійською, 

verwaltungsakt – німецькою тощо. Щоправда, зміст категорії «адмініст-

ративний акт» у деяких країнах є специфічним. Наприклад, у Франції, 

фактично все, що виходить від адміністрації і носить публічний характер, 

вважається адміністративними актами, які можуть бути односторонніми, 

двосторонніми чи багатосторонніми, індивідуальними та нормативними. 

До адміністративних актів у Франції відносять і адміністративні угоди. 

Хоча не виключено, що у даному випадку відмінності у підходах можуть 

бути зумовлені і труднощами перекладу, адже у французькій мові є конс-

трукція близька до терміну «адміністративний акт» – «акт адміністрації» 

(acte de l’administration) [7, с. 19]. 

Усталені в державах Європейського Союзу терміни «адміністра-

тивні акти» (Федеративна Республіка Німеччина та країни, що засто-

совують надбання німецького права) та «акти адміністрації» (Францу-

зька Республіка) щораз частіше використовуються в українській, так і 

в російській адміністративно-правовій літературі. Серед останніх підт-

верджень такій тенденції наведемо позицію російського професора 
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Ноздрачова А.Ф., який відзначає, що саме термін «адміністративний 

акт» найчіткіше відображає владну вольову дію органа виконавчої 

влади, що включає волевиявлення органа (рішення) і його зовнішній 

вираз – акт у процесі виконання функцій, надання державних послуг, 

визначених йому юридичними приписами, і має на меті спричинити 

необхідні юридичні наслідки у відповідних адміністративно-правових 

відносинах [8, с. 135].  

Що стосується українських нормативних джерел, то приверта-

ють увагу наступні випадки використання терміну «адміністративний 

акт», а саме: 1) він присутній в Адміністративному Кодексі УСРР 1927 

року. За наведеним у цьому документі змістом поняттям «адміністра-

тивний акт» охоплюються інструкції, обіжники і обов’язкові постано-

ви. Тобто кодекс вважає адміністративними актами документи норматив-

ного і індивідуального характеру [11, с.43-51 ]; 2) у Тимчасовому порядку 

надання адміністративних послуг, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 737 адміністративний акт ви-

значався як «прийняте суб’єктом рішення індивідуальної дії, спрямоване 

на набуття, зміну чи припинення прав та обов’язків особи».  

На думку І.В. Патерило, такий підхід до тлумачення дефініції 

адміністративних актів був доволі примітивним, оскільки не вказував 

на мету прийняття такого акта, його значення для суб’єктів адміністра-

тивних правовідносин, наслідків, до яких вони можуть призвести, то-

що. Єдиною відмінною рисою, яка випливала з наведеного визначення, 

була індивідуальна спрямованість такого акта. Він зв’язував своїм 

впливом лише конкретну особу – суб’єкта звернення за наданням ад-

міністративної послуги [2, с. 11]. 

3) термін «адміністративний акт» застосовано в Законі України 

«Про адміністративні послуги». Відповідно до його норм «адміністра-

тивний акт» це рішення (ліцензія, дозвіл, висновок, свідоцтво, відмітка 

в документі, витяг з реєстру тощо) індивідуальної дії, прийняте відпо-

відно до закону адміністративним органом на підставі звернення фізи-

чної або юридичної особи та спрямоване на набуття, зміну чи припи-

нення прав та обов’язків такої особи. Такий акт супроводжує адмініст-

ративну послугу, приймається за зверненням фізичної або юридичної 

особи, спрямовується на реалізацію та захист її прав і законних інте-

ресів та (або) на виконання нею визначених законом обов’язків. У 

цьому випадку «адміністративний акт» це дія спрямована на вирішен-

ня конкретної індивідуальної справи [9, с.43-51].  

Крім того, у проекті Адміністративно-процедурного кодексу 

України під адміністративним актом розуміється «рішення (правовий 

акт) індивідуальної дії, прийняте адміністративним органом за резуль-

татами розгляду адміністративної справи відповідно до цього Кодексу, 



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 184 

спрямоване на створення, зміну чи припинення прав та обов’язків фі-

зичної або юридичної особи (осіб)». 

Слід звернути увагу на те, що в Кодексі адміністративного судо-

чинства України (далі – КАСУ) вживаються такі терміни, як «правовий 

акт індивідуальної дії» суб'єкта владних повноважень та «нормативно 

правовий акт» суб'єкта владних повноважень. Але, як слушно зауважує 

А. Євстигнєєв, «на жаль, шановні укладачі КАСУ не спромоглися у ст. 

3, присвяченій визначенню понять, що вживаються в кодексі, навести 

легальні дефініції таких напрочуд важливих термінів, як «правовий акт 

індивідуальної дії» та «нормативно-правовий акт». Отже, при застосу-

ванні КАСУ вже виникають і будуть виникати проблеми з приводу 

того, який документ вважати «правовим актом індивідуальної дії», а 

який - «нормативно-правовим актом» [10].  

В.П. Тимощук визначає поняття адміністративного акта як воле-

виявлення адміністративного органу щодо вирішення адміністративної 

справи, спрямоване на виникнення, зміну чи припинення прав та обо-

в'язків конкретних фізичних або юридичних осіб. До визначальних 

ознак адміністративного акта віднесено його прийняття адміністратив-

ною владою (адміністративним органом), індивідуальність (конкрет-

ність) та зовнішня дія [7, с. 33]. 

Адміністративний акт (правовий акт управління) – правовий акт, 

що регулює управлінські відносини або дозволяє конкретне управлін-

ське справу (суперечка), що встановлює новий правовий статус суб'єк-

тів права, що володіє державно-владним характером, видаваний су-

б'єктами публічного управління в односторонньому адміністративному 

порядку уповноваженими на те органами і посадовими особами відпо-

відно до встановленої процедури (в рамках управлінського процесу) з 

метою досягнення цілей управління, вирішення його завдань і здійс-

нення управлінських функцій [11, с.95]. 

Оригінальним та, як на нашу думку, досить вдалим до розуміння 

адміністративних актів, є підхід запропонований P.C. Мельником, який 

вважає, що це будь-яке розпорядження (рішення) суб’єкта публічної 

адміністрації, яке спрямоване на регулювання окремого (конкретного) 

випадку у сфері публічного адміністрування і яке тягне юридичні нас-

лідки [12, с. 263]. 

З метою визначення сутності адміністративних актів органів пу-

блічної адміністрації доцільно розглянути основні ознаки, що най-

більш повніше їх характеризують, визначають місце та роль серед ін-

ших інструментів діяльності орган публічної адміністрації. 

До ключових ознак адміністративних актів органів публічної 

адміністрації можна віднести. По-перше, це індивідуальність адмініст-

ративних актів органів публічної адміністрації. Такі акти стосуються 
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конкретних осіб та їх відносин, їх головною рисою є конкретність, зок-

рема: а) чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень су-

б'єктами адміністративного права, які видають такі акти; б) розв'язання за 

їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань, що 

виникають у сфері державного управління; в) чітка визначеність адресата 

– конкретної особи або осіб; г) виникнення конкретних адміністративно-

правових відносин, обумовлених цими актами [13, с. 151]. 

По-друге, це акт адміністративного органу, тобто суб'єкта, упов-

новаженого на здійснення адміністративної влади. Також необхідно 

зауважити, що окремі адміністративні повноваження можуть отриму-

вати не лише органи публічної адміністрації, але й інші суб'єкти: підп-

риємства, установи, організації тощо [7, с. 24-25].  

Третьою ознакою адміністративних актів є прямий вплив на 

приватних осіб, тобто зовнішня дія адміністративного акта. Акцент на 

зовнішній дії адміністративного акта дозволяє відмежовувати такі акти 

від внутрішньо спрямованих актів, наприклад щодо вирішення органі-

заційних питань всередині адміністративного органу. Як підсумок, 

слід зазначити, що адміністративні акти органів публічної адміністра-

ції прийняті у межах Конституції України та законів України, є обов'я-

зковими до виконання всіма суб'єктами – органами, підприємствами, 

установами, організаціями, а також громадянами в межах території, на 

яку поширюється юрисдикція відповідного органу. Такі адміністрати-

вні акти є основною юридичною (адміністративно-правовою) формою 

реалізації завдань та функцій цих органів. Шляхом видання адмініст-

ративного акта органи публічної адміністрації вирішують те чи інше 

питання (загальне чи індивідуальне), що виникає у процесі їх діяльно-

сті, в інтересах реалізації завдань та функцій певних суб'єктів. Адміні-

стративні акти, прийняті органами публічної адміністрації, створюють 

юридичну основу для виникнення, зміни або припинення адміністра-

тивно-правових відносин, або є юридичним фактом, що безпосередньо 

створює умови для виникнення, зміни або припинення певних право-

вих відносин [14, с. 98]. 

Так, А. І. Єлістратов у своєму підручнику «Основные начала ад-

министративного права» (1917 р.) вказував на такі ознаки адміністра-

тивного акта: 1) це акт, спрямований на виникнення, зміну чи припи-

нення конкретних юридичних відносин; 2) адміністративний акт – це 

акт публічного права (приймається з метою громадського служіння, 

відноситися до здійснення публічних служб); 3) адміністративний акт 

відноситься до категорії державних актів; 4) адміністративний акт – 

правомірний, тобто: а) він виходить від компетентної до його вчинен-

ня адміністративної установи; б) відповідає за своїм змістом праву 

(законам у формальному сенсі та указам); в) дотримується законної 
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форми; г) переслідує законну ціль; 5) адміністративний акт стійкий 

(має законну силу), тобто недопустима самочинна (довільна) зміна 

адміністрацією своїх актів [15, с. 279-283]. 

А. М. Школик наводить такі ознаки індивідуальних адміністра-

тивних актів як основної форми діяльності публічної адміністрації:  

1) суб’єктом прийняття індивідуальних адміністративних актів є пуб-

лічна адміністрація, тобто органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, а також інші уповноважені законом суб’єкти; 2) інди-

відуальні адміністративні акти є рішеннями публічної адміністрації, 

тобто містять волевиявлення уповноваженого суб’єкта; 3) індивідуа-

льні адміністративні акти є односторонніми рішеннями публічної ад-

міністрації, адресати таких актів мають право впливати на зміст рі-

шення, але остаточне рішення завжди приймає публічна адміністрація; 

4) індивідуальні адміністративні акти є владними рішеннями публічної 

адміністрації, що спричиняє юридичні наслідки для певних фізичних 

чи юридичних осіб. Документи, що складаються публічною адмініст-

рацією в провадженні з прийняття індивідуального адміністративного 

акта, але не тягнуть юридичних наслідків (наприклад, акт перевірки чи 

протокол), не належать до індивідуальних адміністративних актів; 

5) індивідуальні адміністративні акти визначають конкретні правовід-

носини та стосуються конкретних фізичних та юридичних осіб; 6) під 

індивідуальними адміністративними актами розуміємо лише акти зов-

нішньої дії, а внутрішньо-адміністративні акти, які визначають право-

відносини в межах системи органів публічної адміністрації є окремою 

категорією; 7) індивідуальні адміністративні акти приймаються, як прави-

ло, у письмовій формі, однак, у передбачених законом випадках, можуть 

прийматись також в усній чи конклюдентній формі; 8) з огляду на недо-

статньо системний розвиток адміністративного законодавства, визначені 

законами назви індивідуального адміністративного акта є відмінними (ро-

зпорядження, дозвіл, ліцензія, рішення-повідомлення та ін.) залежно від 

суб’єкта прийняття або сфери правовідносин. Таким чином, індивідуаль-

ний адміністративний акт є узагальнюючим терміном, що охоплює різні 

назви актів; 9) індивідуальні адміністративні акти повинні прийматись у 

чіткій відповідності до встановленої законами процедури. Станом на сьо-

годні процедуру прийняття таких актів в Україні не систематизовано, і 

певною мірою врегульовано лише в спеціальних та рамкових законодав-

чих, а також, на жаль, і в підзаконних актах [16, с.334]. 

Висновки. Враховуючи вищевикладене та неоднозначність по-

зицій щодо поняття адміністративних актів, необхідно визначити, що 

адміністративні акти органів публічної адміністрації – це інструменти, 

за допомогою яких реалізуються їх завдання шляхом розробки, ухва-

лення та нормативно-правового закріплення публічно-управлінського 
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рішення, що у свою чергу пов’язане із виникненням, зміною, припи-

ненням певних правовідносин з метою забезпеченням прав та свобод 

людини та громадянина. 

Адміністративні акти органів публічної адміністрації наділені озна-

ками, що відрізняють їх від інших інструментів діяльності органів публіч-

ної адміністрації. Основними з яких є: 1) наявність уповноважених орга-

нів публічної адміністрації, що наділені владними повноваженнями; 

2) підзаконність, тобто адміністративний акт приймається на основі та на 

виконання законів 3) індивідуальний (конкретних) характер, тобто з їх 

допомогою розв’язуються окремі справи чи вирішуються проблемні пи-

тання; 4) приймаються для задоволення публічних інтересів. 

З огляду на зазначене актуальним на сьогоднішній день залиша-

ється питання прийняття системного нормативно-правового акту, яким 

було б визначено поняття адміністративного акту та врегульовано пи-

тання щодо особливостей та порядку прийняття адміністративних ак-

тів органами публічної адміністрації.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ  

ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Роки, що пройшли з часів Чорнобильської катастрофи, дещо ві-

двернули увагу населення від проблеми радіаційного забруднення 

продуктів харчування, проте питання вмісту в них радіонуклідів все 

ще залишається актуальним. Доведено, що шкода від вживання проду-

ктів, в яких вміст радіонуклідів перевищує допустимі рівні, значно 

більша, ніж від зовнішнього опромінення. Адже коли джерело радіації 

знаходиться всередині, то безпосередньо впливає на внутрішні органи 

людини, і тому навіть найменша доза може викликати тяжкі наслідки 

для здоров'я. Зокрема, за даними досліджень, більше 70% природної 

радіації, що накопичується людиною, припадає саме на продукти хар-

чування та воду [1].  

Найбільш небезпечними з точки зору забруднення сільськогос-

подарської продукції на сьогоднішній день в Україні визнані цезій-137 

та стронцій-90. За даними агрохімічної паспортизації земель сільсько-

господарського призначення станом на 2013 рік було виявлено значні 

площі забруднених сільськогосподарських угідь, зокрема територій, 

рівень забруднення яких відповідає критеріям, що встановлені для зо-

ни посиленого радіоекологічного контролю. Так, площі земель, забру-

днених цезієм-137, у Житомирській, Київській, Чернігівській, Волин-

ській та Рівненській областях складали 280,0 тисяч га, а стронцієм-90 – 

близько 2,5 млн га. [2]. Очевидно, що ризик вирощування на таких 

землях екологічно небезпечної (в нашому випадку, забрудненої радіо-

нуклідами) продукції залишається досить високим. 

У зв’язку із цим виникає потреба в адекватному правовому за-

хисті населення з боку держави, зокрема, через формування та вдоско-

налення системи забезпечення радіаційної безпеки. 

Питання правового регулювання забезпечення радіаційної без-

пеки в цілому неодноразово ставали предметом досліджень Балюк Г.І., 

Сушик О.В. та деяких інших представників української еколого-

правової науки. Окремі питання забезпечення радіаційної безпеки 

сільськогосподарської продукції проаналізовані у роботах Андрейцева 

В.І., Бугери С.І., Ковальчук Т.Г., Кулинича П.Ф., Оверковської Т.К., 

Статівки А.М. тощо. Проте, незважаючи на наявність окремих праць, 
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названий напрям правового регулювання все ще потребує розвитку і 

дослідження. З часу виходу більшості робіт вказаних авторів змінилися 

екологічна ситуація (зокрема, рівень забруднення радіонуклідами навко-

лишнього природного середовища), була реформована інституційно-

функціональна система у цій сфері, змін зазнало й законодавство. 

З огляду на викладене, метою нашого дослідження вважаємо 

аналіз правового регулювання забезпечення радіаційної безпеки сіль-

ськогосподарської продукції в Україні та внесення пропозицій по його 

вдосконаленню. 

В науці екологічного права безпечний харчовий продукт визна-

чають як харчовий продукт, що за розумно передбачуваних, звичайних 

або таких, що встановлені в нормативно-правовому акті чи договорі 

умов його використання за призначенням прямо чи опосередковано не 

становить жодних або становить прийнятні ризики як для споживачів 

такої продукції, так і для навколишнього природного середовища за 

умов його виробництва, обігу та споживання з дотриманням вимог 

чинного законодавства України [3, с. 13]. Відтак, безпека сільськогос-

подарської продукції як основної сировини для виробництва продуктів 

харчування повинна забезпечити попередження радіаційного, токсич-

ного, канцерогенного, мутагенного та іншого негативного впливу такої 

продукції на здоров'я і життя людини при її споживанні [4, с. 10-11]. 

Що стосується радіаційної безпеки, то її розуміють як складову 

екологічної безпеки; стан розвитку суспільних відносин, за якого систе-

мою правових засобів гарантується безпечне від радіоактивного забруд-

нення навколишнє природне середовище та захист життя і здоров’я як 

нинішніх, так і майбутніх поколінь від негативного іонізуючого впливу 

внаслідок використання джерел іонізуючого випромінювання природного 

і штучного походження та здійснення оптимальних заходів по ліквідації 

чи мінімізації можливих негативних наслідків [4, с. 9]. 

На підставі викладеного, радіаційну безпеку сільськогосподарської 

продукції пропонуємо визначати як складову екологічної безпеки; стан 

розвитку суспільних відносин, за якого системою правових засобів забез-

печується вирощування та обіг сільськогосподарської продукції, вміст 

радіоактивних елементів у якій не становить жодних або становить при-

йнятні ризики для споживачів та навколишнього середовища. 

Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програ-

му подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 ро-

ки» основним напрямом протирадіаційного захисту населення, яке 

проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення, є здій-

снення оптимізованих протирадіаційних заходів в агропромисловому 

виробництві, зокрема щодо забезпечення виробництва продуктів хар-

чування з дотриманням установлених державних санітарних нормати-
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вів вмісту радіонуклідів, а також зменшення колективної дози додат-

кового опромінення населення шляхом відповідного зменшення зага-

льного надходження радіонуклідів з продукцією, що споживається. 

Варто відзначити, що в межах зон відчуження та безумовного 

(обов'язкового) відселення ведення сільськогосподарського виробниц-

тва без спеціального дозволу Державного агентства України з управ-

ління зоною відчуження заборонене. На решті території, яка зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, 

воно дозволене. Водночас, законодавством передбачені деякі обме-

ження, спрямовані на зниження ризику захворюваності населення та 

зменшення доз радіоактивного опромінення, а також забезпечення від-

новлення забруднених територій. Зокрема, використання пестицидів, 

гербіцидів і отрутохімікатів на таких територіях потребує отримання 

спеціального дозволу в центрального органу виконавчої влади, що ре-

алізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного 

середовища. Крім цього, на зазначених територіях повинен проводити-

ся постійний дозиметричний контроль радіоактивного забруднення 

ґрунту, води, повітря, продуктів харчування, сировини тощо. 

Відповідно до змін, внесених 28 грудня 2014 року до Закону 

України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного 

забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» з 1 січня 2015 

року зона посиленого радіоекологічного контролю була ліквідована. У 

зв’язку із цим виникає запитання щодо екологічної обґрунтованості 

такого кроку. Зокрема, пояснювальна записка до проекту цього зако-

ну [6] не містить жодного слова про екологічну складову такого рі-

шення, натомість вказує, що прийняття зазначеного законопроекту 

обумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раці-

онального використання державних коштів. Відтак, підтримуємо зане-

покоєність громадськості, яка проживає на території колишньої, так 

званої, «четвертої зони» відносно того, що виведення населених пунк-

тів за межі зони посиленого радіоекологічного контролю і зняття об-

межень за радіаційним фактором у веденні господарської діяльності на 

цих територіях призведе до руйнування системи радіоекологічного 

моніторингу сільськогосподарських угідь, продукції, і, відповідно, до 

припинення застосування запобіжних заходів для отримання відносно 

чистої в радіоекологічному відношенні продукції, що спричинить під-

вищення дозового навантаження на населення [7]. 

На окрему увагу заслуговує й фрагментарність ліквідації зазначе-

ної вище зони. Адже, незважаючи на вилучення її зі ст. 2 закону, розділ, 

присвячений правовому режиму цієї території збережено. У ньому визна-

чено види діяльності, які заборонені у цій зоні, а також систему заходів, 

спрямованих на зниження ризику захворюваності населення. 
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На нашу думку, ліквідація зони посиленого радіологічного кон-

тролю лише з метою забезпечення економічних інтересів є неприпус-

тимою і такою, що суперечить засадам сталого розвитку, які поляга-

ють у встановленні стійкої рівноваги між інтересами економічного 

зростання та соціальними потребами людства, з одного боку, й щонай-

повнішим збереженням природного середовища для теперішніх та 

прийдешніх поколінь, з іншого [7, с. 295]. Відтак, вважаємо за необ-

хідне провести радіологічну паспортизацію земель України, а вже на 

підставі її результатів приймати рішення про ліквідацію чи зміну меж 

радіоактивно забруднених територій. 

Відповідно до Закону України «Про захист людини від впливу 

іонізуючого випромінювання» вміст радіонуклідів у продуктах харчу-

вання, продовольчій сировині та питній воді не може перевищувати 

затверджених в установленому порядку норм. Такі норми встановлені 

у Державних гігієнічних нормативах «Допустимі рівні вмісту радіону-

клідів 
137

Cs та 
90

Sr у продуктах харчування та питній воді», затвердже-

них наказом МОЗ України від 3 травня 2006 року № 256 (далі – ДГН). 

При цьому, на нашу думку, невід’ємною умовою належного виконання 

вимог законодавства в цілому, та у досліджуваній сфері зокрема, є іс-

нування ефективної системи державного контролю. 

Законодавство України визначає наступні органи, як такі, що 

уповноважені на здійснення державного контролю за вмістом радіону-

клідів у сільськогосподарській продукції та продуктах харчування: 

відповідно до Закону України «Про правовий режим території, що за-

знала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катаст-

рофи» радіаційний контроль за рівнем радіоактивного забруднення 

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування здійснюється 

центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, 

санітарного та епідемічного благополуччя населення; відповідно до 

Закону України «Про ветеринарну медицину» організація і проведення 

лабораторно-діагностичних (зокрема, радіологічних) та інших дослі-

джень з метою оцінки безпечності продуктів тваринного походження, 

кормових добавок, преміксів, кормів, репродуктивного матеріалу, біо-

логічних продуктів і води для тварин віднесені до повноважень держа-

вних органів ветеринарної медицини; організацію та здійснення нагля-

ду і координації виконання цільових програм і заходів, спрямованих на 

виробництво радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції 

та контроль вмісту в ній радіонуклідів до вересня 2014 року було пок-

ладено на Держсільгоспінспекцію України; за часів затвердження ДГН 

передбачалося, що контроль за їх дотриманням здійснюватимуть за-

клади державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України. 
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Постановою КМУ від 10 вересня 2014 р № 442 «Про оптимізацію 

системи центральних органів виконавчої влади» було утворено Державну 

службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту спо-

живачів (Держпродспоживслужбу України), реорганізувавши шляхом 

перетворення Держветфітослужбу України і приєднавши до служби, що 

утворюється, Держспоживінспекцію України і Держсанепідслужбу Укра-

їни. Відтак, в межах одного органу відбулось акумулювання повноважень 

інституцій, які тією чи іншою мірою відповідали за якість і безпечність 

продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. 

Відповідно до положення про неї, затвердженого постановою 

КМУ від 2 вересня 2015 р. № 667, Держпродспоживслужба України є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовуєть-

ся і координується Кабінетом Міністрів України та який реалізує дер-

жавну політику, в тому числі, у сферах безпечності та окремих показ-

ників якості харчових продуктів. Держпродспоживслужба України, 

серед іншого, уповноважена організовувати і здійснювати державний 

нагляд (контроль) щодо безпечності та окремих показників якості хар-

чових продуктів, а також державний ветеринарно-санітарний конт-

роль, що включає в себе комплекс діагностичних (зокрема, радіологіч-

них) досліджень підконтрольних об’єктів. 

Названою вище постановою про оптимізацію системи центра-

льних органів виконавчої влади Держсільгоспінспекцію України було 

ліквідовано та вказано, що функції із здійснення сертифікації насіння і 

садивного матеріалу, державного нагляду (контролю) у сферах охоро-

ни прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва покладаються 

на Держпродспоживслужбу України, а функції із здійснення держав-

ного нагляду (контролю) в частині дотримання земельного законодав-

ства, використання та охорони земель усіх категорій та форм власнос-

ті, родючості ґрунтів – на Держекоінспекцію України.  

Висновки. Отже, в результаті проведеної адміністративної ре-

форми, повноваження контролю за вмістом радіонуклідів у сільського-

сподарській продукції на сьогоднішній день фактично покладено на 

один орган – Держпродспоживслужбу України. Це, безперечно, є по-

зитивним зрушенням в частині оптимізації системи органів державної 

влади та усунення дублювання ними повноважень. Проте, з незрозумі-

лих причин, після останньої оптимізації системи центральних органів 

виконавчої влади повноваження Держсільгоспінспекції України щодо 

здійснення нагляду і координації виконання цільових програм і захо-

дів, спрямованих на виробництво радіологічно безпечної сільськогос-

подарської продукції та контроль вмісту в ній радіонуклідів не переда-

но жодному з існуючих державних органів. Що ж стосується положен-

ня ДГН про те, що контроль за їх дотриманням покладається на Держ-
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санепідслужбу, вважаємо його таким, що потребує приведення у від-

повідність до чинного законодавства. 
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Чернівецького окружного адміністративного суду 

 

АНТРОПОСОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ПІЗНАННЯ  

ЛАТЕНТНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

Соціально-політичні зміни в українському суспільстві й нові 

пріоритети державотворення спонукали вітчизняну юридичну науку до 

переходу від традиційних і усталених дослідницьких моделей на пози-

ції, що характеризуються якісно новими чинниками: інтеграційними 

процесами, прагматичною орієнтованістю наукових досліджень, кон-

центрацією навколо визначених державно-правових проблем, створен-

ням міждисциплінарних наукових комплексів, що відповідає загаль-

ним тенденціям розвитку суспільства і науки взагалі. На адміністрати-

вно-правовому просторі особливий інтерес із цього приводу становить 

наукова оцінка явищ, що породжуються адміністративним правопору-

шенням (адміністративним проступком, адміністративним деліктом) та 

прихованим адміністративним правопорушенням. 

На жаль, після набуття Україною незалежності вивчення  адмі-

ністративно-деліктних питань залишається в межах, що були окреслені 

доктриною радянського адміністративного права, і відзначається недо-

оцінкою проступку як первісного юридичного компонента щодо зако-

нодавства про делікти, адміністративної відповідальності, адміністра-

тивної деліктології. Вже годі й казати про вивчення та запобігання 

прихованих (латентних) правопорушень, що значним чином гальму-

ють процес розвитку  адміністративної юстиції [1]. 

Українська правова наука має у своєму розпорядженні значний 

масив теоретичних і практичних розробок з питань адміністративного 

примусу, адміністративно-деліктних процедур, причин проступків. 

Вивчення ж самого адміністративного проступку (адміністративного 

делікту) як самостійного правового феномена відійшло на другий план 

і здійснюється переважно в контексті юридичної відповідальності.  

Аналіз адміністративно-деліктних досліджень дає підстави ви-

знати, що за період із прийняття Кодексу України про адміністративні 

правопорушення адміністративно-правовою наукою не було розробле-

но й запропоновано практиці суттєві теоретичні знання щодо концеп-

ції адміністративного проступку, які б відповідали конституційним 

вимогам щодо оновлення законодавства в напрямі визнання головним 

обов’язком держави забезпечення пріоритетів прав і свобод людини. 

Очевидним є те, що без фундаментальних наукових досліджень теоре-
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тичних і прикладних проблем проступку відповідно до положень Концеп-

ції адміністративної реформи в Україні якісний прорив у сфері адмініст-

ративних проступків просто неможливий. Зважаючи на це, аби оновити 

вітчизняне законодавство в напрямку додержання прав і свобод людини, 

реалізації конституційно закріпленого статусу людини, необхідно вивчити 

природу латентних адміністративних правопорушень [2, с. 6]. 

У пізнанні латентних адміністративних правопорушень викори-

стовується цілий арсенал дослідницьких підходів та методів: систем-

ний, історичний, діалектичний методи, антропосоціокультурний під-

хід, структурно-функціональний метод та ін.        

Антропосоціокультурному  підходу серед зазначених методів 

належить особливе місце. Можна виділити такі характерні риси антро-

посоціокультурного підходу: антропосоціокультурний підхід дає мож-

ливість дослідити взаємозв’язок особистості і суспільства через систе-

му людина-суспільство-держава; людина зі своїм світоглядом та позиція-

ми в антропосоціокультурному підході виступає системоутворюючим 

ядром суспільства та держави; наявність в антропосоціокультурному під-

ході культурної складової, яка є своєрідним соціокодом, надбанням, яке 

передається від людини до людини, від покоління до покоління; людина є 

головною дієвою особою, що своїми діями створює, встановлює чи змі-

нює в суспільстві, державі соціальні норми, правила, звичаї. 

В антропосоціокультурному підході виділяється три фундамен-

тальні виміри правової реальності: соціологічний, культурологічний і 

антропологічний. 

Отже, антропосоціокультурний підхід до пізнання латентних 

адміністративних правопорушень атрибутивно пов’язує природу лате-

нтних адміністративних правопорушень з людиною, розглядає його як 

спосіб співбуття особистості з іншими особами в суспільстві та як не-

від’ємну сторону та умову їх суспільного буття. Зважаючи на це, при-

ходимо до висновку, що вислів Протагора  «людина - міра всіх речей» 

став визначальним до нових напрямів пошуку основ правопорядку і 

конкретних рішень у «природі людини» [3, с.31-39].  Даний вираз є 

актуальним і в пізнанні  латентних адміністративних правопорушень, 

де людина є суб’єктом їх вчинення. Антропосоціокультурний підхід 

висуває людину з її природними правами та світоглядними позиціями на 

перший план, над суспільством та державою. Тому, застосування для пі-

знання латентних адміністративних правопорушень саме антропосоціоку-

льтурного підходу несе в собі актуальне і евристичне значення, що прояв-

ляється через взаємозв’язок суспільства та людини в ньому, як повнопра-

вного суб’єкта, який наділений правами та обов’язками. В даному випад-

ку, використовуючи антропосоціокультурний підхід до пізнання латент-

них адміністративних правопорушень, можна зробити висновок, що осо-
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бистість, звичайно, залежить від умов соціокультурного середовища, але 

водночас може їх змінювати, проявляючи власну самостійність, 

суб’єктність, що зумовлено її індивідуальністю. 

У даному випадку, можна говорити про самостійне усвідомлення 

людиною її власних вчинків. В правах, свободах і обов'язках не лише фік-

суються стандарти поведінки, які вважаються обов'язковими, корисними, 

доцільними для нормальної життєдіяльності суспільства, але й розкрива-

ються основні принципи взаємовідносин держави і особи. Права людини - 

це її соціальна спроможність вільно діяти, самостійно обирати вид та міру 

своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних та духов-

них потреб людини шляхом користування певними соціальними благами 

в межах, визначених законодавчими актами.  

Зважаючи на те, що суспільство складається з широкого кола 

осіб різних за своїми переконаннями і свідомістю, не завжди може за-

безпечити своїми приписами додержання норми і догм чинного зако-

нодавства. Особи, що протиправно здійснюють своє поведінку, не до-

тримуючись встановлених норм вчиняють правопорушення. Для того, 

щоб попередити вчинення нових адміністративних правопорушень та 

скоротити чисельність латентних адміністративних правопорушень 

необхідно визначити причини їх вчинення, пізнати їх природу. 

Вивчаючи природу виникнення латентних адміністративних 

правопорушень та звернувшись до теорії Абрахама Маслоу, в якій пе-

редбачено, що найнижчою потребою людини в складній ієрархії пот-

реб є фізіологічні потреби, для задоволення яких людина може перес-

тупити будь-які межі, приписи, догми, можемо зробити висновок, що 

вчиняючи правопорушення людина порушує проголошені Загальною 

декларацією з прав людини права для задоволення своїх інтересів і 

потреб [8, с.25-40]. Тобто, своїми діями людина порушує встановлені 

державою закони, правила чи норми-звичаї, що сформувалися в суспі-

льстві з метою регулювання найбільш стійких суспільних відносин і 

стали обов'язковими в результаті багаторазового повторення протягом 

тривалого часу, що в свою чергу ще раз доводить головною дієвою 

особою у даних правовідносинах залишається людина [9]. У свою чер-

гу держава повинна реформувати національне законодавство про делі-

кти таким чином, щоб забезпечити неухильне дотримання прав і сво-

бод людини, що стане надійним інструментом для протидії адміністра-

тивним правопорушенням, і тим самим, знизить рівень латентних ад-

міністративних правопорушень. 

Таким чином, застосовуючи антропосоціокультурний підхід до 

пізнання латентності адміністративних правопорушень, можемо зро-

бити висновок, що це є евристичний інструмент за допомогою якого 

вони пізнаються з позицій людини як особливого роду сущого, осмис-
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люються проблеми людської природи та людського буття, аналізують-

ся способи людського існування. За допомогою даного підходу зрозу-

міло, що людина є своєрідним творцем того, що відбувається навколо 

неї. Вона дає початок «доброму чи поганому» і по такому принципу 

починають відбуватись і процеси в суспільстві. За Т. Гоббсом, людина 

- це абстрактний індивід (рівний таким самим абстрактним індивідам), 

який керується виключно своїми інтересами. Необхідність же право-

порядку, тобто загальних для всіх людей норм, він усвідомлює лише 

під загрозою насильства з боку таких самих індивідів, і ця погроза ви-

правдовує механічну силу штучної особистості – держави, яка з'єднує 

індивідів в одне ціле. Внаслідок цього суб'єктом правопорядку виявля-

ється зовсім імморальний, егоїстичний індивід, який прагне перетво-

рити іншого на засіб і який уклав з ним договір лише під погрозою 

власної безпеки. Отже, образу людини, що виходить виключно з влас-

них інтересів, відповідає такий образ права, де власне правова реаль-

ність підмінюється реальністю державних розпоряджень. Незважаючи 

на те, що «образ людини» залежить від нашого вибору, ми можемо 

вказати на спосіб дії, що дозволяє виділити людину з усіх інших живих 

істот. Таким способом дії є «належність», що тісно пов'язана з відкри-

тості людини світу. Е. Агацці звернув увагу на те, що кожна людська 

дія пов'язана з деякою «ідеальною моделлю». Людина постійно спів-

відносить свої дії з ідеальними зразками, з тим, що «належить бути», і 

тим самим спрямовується до цих зразків. Саме ціннісною орієнтовані-

стю своєї поведінки людина відрізняється від простої цілеспрямовано-

сті поведінки тварин [6, с. 124-151]. 

Антропосоціокультурний підхід став наріжним каменем сучас-

ної вітчизняної філософії права починаючи з так званого «антрополо-

гічного повороту». Якщо позитивістський підхід говорить про те, що 

«Держава – міра всіх людей», і таким чином держава і суспільство ви-

ступають відносно самостійними і підносяться над людиною, а людина 

розглядається в якості похідного від суспільства явища, то антропосо-

ціокультурний підхід говорить про те, що системоутворюючим ядром 

суспільства і держави є людина. 

Також, варто зазначити, що антропосоціокультурний метод міс-

тить у собі і культурну складову та дає можливість дослідити взає-

мозв’язок особистісного та суспільного через базовий для даних кон-

цептів поняття культурного. Ілюстрацією вказаної системи “особис-

тість – суспільство – культура” може бути запропонована відомим 

французьким вченим П.Бурдьє “система структурованих диспозицій, 

які формуються у практиці і постійно спрямовані на практичні функ-

ції” [10].  



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  199 

Висновки. Отже, у пізнанні латентних адміністративних право-

порушень антропосоціокультурний підхід є запорукою позитивного 

зрушення в вивченні адміністративного проступку, профілактики вчинен-

ня адміністративних правопорушень та насамперед зниження рівня латен-

тності адміністративних правопорушень, на якій сьогодні державою на 

жаль, акцент не ставиться. Даний підхід дозволяє і показує яким чином 

змінити підхід до вивчення причин вчинення та профілактики вчинення 

адміністративних правопорушень, в тому числі і латентних – це забезпе-

чити належний механізм дотримання прав і свобод людини. 
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СУБСТАНЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ 

 

Після прийняття 16 липня 1990 р. Декларації про державний су-

веренітет України [2] перед нашим суспільством постало одне із важ-

ливих і складних завдань щодо розробки концепції та відповідних 

правових форм трансформації публічних фінансів у демократичній 

державі. Позаду 25 років незалежності, а в українській правовій науці 

досі не склалося теоретично осмислених, чітко сформульованих та 

таких, що відповідають вимогам радикальної економічної реформи, 

положень щодо соціальної та правової природи публічних фінансів в 

постсоціалістичну епоху. 

В пострадянській правовій науці укорінено методологічно хиб-

ний підхід до з’ясування природи публічних фінансів. До сьогодніш-

нього дня панівною залишається позиція, згідно якої публічні фінанси 

– це “система економічних відносин, пов’язаних із планомірним утво-

ренням і розподілом публічних централізованих і децентралізованих 

фондів коштів, необхідних для функціонування держави і органів міс-

цевого самоврядування та інших утворень, визнаних державою необ-

хідними” [4, с. 16].  

Тим часом, уже сформувалися нові, об’єктивні за своєю приро-

дою соціально-економічні реалії, які вимагають не лише розробки аде-

кватної концептуальної основи публічних фінансів, але і практичного 

її втілення у відповідних правових формах. 

Аналіз сучасної філософської, економічної та юридичної літера-

тури дає можливість виділити ряд принципово важливих субстанцій-

них властивостей, притаманних публічним фінансам, які дають мож-

ливість встановити їх істинну правову природу. 

В європейській фінансово-економічній науці давно доведено, що 

цінність публічних фінансів може бути встановлена лише з урахуван-

ням цінності створених за їх допомогою благ [3]. Кількість та якість 

створених суспільних благ за інших рівних умов залежить від наявних 

фінансових ресурсів та їх цінності. Іншими словами, цінність публіч-

них фінансів формується через оцінку корисності створених за їх учас-

тю благ, але можливість створення цих благ залежить від обсягу фінансо-

вих ресурсів в суспільстві та його цінності. Виникає проблема: щоб вста-

новити цінність фінансового ресурсу, необхідно знати цінність його про-

дукту (суспільних благ), але, щоб визначити цінність продукту (суспіль-
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них благ), необхідно встановити цінність публічних фінансів (цінність 

наявного фінансового ресурсу). Тобто публічні фінансові ресурси є кон-

солідованим вираженням вартості суспільного блага. 

Логічним вихідним пунктом досліджень теорії публічних фінан-

сів є аналіз природи суспільних благ, проблеми колективного способу 

їх створення та надання. Олсон М. резонно зауважує, що науковці, які 

вивчають публічні фінанси досить часто ігнорують той факт, що дося-

гнення будь-якої загальної мети чи задоволення будь-якого загального 

інтересу означає, що для цього суспільству необхідно створити суспі-

льне благо. На його думку, “концепція суспільного блага одна з най-

старіших і найбільш важливих ідей, що виникли при вивченні публіч-

них фінансів...” [7, с. 12-14]. 

Серед субстанційних властивостей публічних фінансів перш за 

все слід виділити те, що публічні фонди грошових коштів, як матеріа-

льна основа публічних фінансів, за своєю природою неподільні [11, с. 

81-82]. Вони акумулюють велику кількість фінансового ресурсу, який не 

може бути розділений між членами суспільства, переданий окремим інди-

відам чи їх групам. Природа публічних фінансових ресурсів полягає в 

тому, що їх створення та споживання може бути тільки спільним. Публіч-

ний фінансовий ресурс – це такі ресурси “вигода від використання яких 

нероздільно розподілена по всьому суспільству”, незалежно від того, хо-

чуть чи ні окремі індивіди брати участь у його створенні [8, с. 338].  

Іншою властивістю публічних фінансів є всезагальність публічних 

фінансових ресурсів у їх споживанні, що означає наступне: розподіл та 

перерозподіл ВВП та національного доходу здійснюється з метою задово-

лення публічного інтересу приватних осіб у створенні суспільних благ, 

споживання яких, в свою чергу, одним індивідом не применшує можливо-

стей його споживання іншим, і не може вплинути на кількість чи якість 

благ, доступних для інших. Публічні фінанси ресурси розподіляються та 

перерозподіляються у інтересах всіх членів суспільства.  

Властивість всезагальності публічних фінансів дає можливість 

індивідам незалежно від участі у формуванні фондів грошових коштів 

користуватися суспільними благами. Всезагальність породжує незви-

чайну для ринкових умов ситуацію: якщо індивід бажає скористатися 

благом, але не бажає за нього платити, то він, через систему публічних 

фінансів отримає дане благо даром. Ця властивість не дозволяє приз-

начати плату за суспільні блага, внаслідок чого приватний сектор ви-

являється не зацікавленим у їх створенні та фінансуванні.  

Для того, щоб користуватися суспільним благом, досить перебу-

вати в зоні його споживання, при цьому стягувати плату за це немож-

ливо, відсутнє також покарання за несплату (наприклад, національна 

оборона, вуличне освітлення). Як наслідок важливою властивістю пу-
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блічних фінансів є наявність ситуації “free rider” (“безбілетніка”, “без-

квиткового пасажира”), яка означає можливість користуватися благом, 

особою яка не бере участь у фінансуванні його створення.  

Члени суспільства схильні ухилятися від внесення своєї частки 

фінансових витрат, очікуючи, що необхідні для створення суспільного 

блага фінансові ресурси будуть надані іншими. Таким чином, члени 

суспільства, які дотримуються “стратегії безбілетника”, розраховують 

завдяки властивості всезагальності публічних фінансів безкоштовно ско-

ристатися плодами зусиль своїх колег. В таких умовах обсяг фінансових 

ресурсів, які спрямовуватимуться на створення суспільних благ буде не-

достатнім для фінансування такого обсягу благ, який забезпечував би ма-

ксимальне задоволення потреб суспільства в цих благах [7]. 

Зацікавленість у публічних фінансах та суспільних благах сумі-

сна з ухиленням від участі в колективних діях, необхідних для отри-

мання цих благ. У реальній економічній практиці дана проблема 

приймає форму ухилення від сплати податків та інших обов’язкових 

платежів. Існує також проблема, пов’язана з неможливістю диференці-

ювати податковий тягар відповідно до індивідуального попиту на суспі-

льні блага. Одна з причин цього – неможливість встановлення реальних 

переваг у зв’язку з їх приховуванням, мета якого мінімізувати платежі на 

створення суспільного блага. Невідповідність податкового навантаження 

індивідуальному попиту на суспільні блага може стати причиною ухилен-

ня від сплати податків та інших аналогічних платежів. 

Публічні фінансові ресурси – це набір фінансових інструментів, що 

знаходяться в розпорядженні інститутів публічної влади і використовува-

них для створення тих суспільних благ, які необхідні суспільству [10, с. 

370-371]. Створення суспільних благ – це обумовлена індивідами мета, 

досягнення якої можливе лише в складі колективу/суспільства, а не інди-

відуально, а держава – простий набір прийомів, інструмент, який робить 

можливим здійснення таких дій [6, с. 33-52].  

З позиції антропосоціокультурного підходу створення суспіль-

них благ відноситься до основних функцій держави, її першочергових 

завдань [6, с. 69-80]. Держава покликана створити умови оптимального 

використання фінансових ресурсів з метою створення суспільних благ. 

Вона виступає своєрідною організацією публічної влади яка відповідає 

за добробут своїх громадян та реалізує економічні інтереси свого на-

роду шляхом справедливого розподілу фінансових ресурсів. Тут вияв-

ляється спрямованість держави на відображення і реалізацію інтересів 

усього населення країни. Сміт А. відносив до обов’язку держави 

“створювати і підтримувати ті суспільні інститути й ті суспільні функ-

ції, які, будучи найвищою мірою вигідні суспільству в цілому, мають, 

однак, таку природу, що прибуток ніколи не відшкодував би витрати 
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для кожної окремої особи або невеликої групи осіб, і які, отже, навряд 

чи будуть створюватися або підтримуватися окремою особою або не-

великою групою осіб” [9, с. 80]. 

З позицій антропосоціокультурного підходу публічні фінанси є 

суспільними відносинами з приводу розподілу та перерозподілу соці-

умом створеного приватною особою суспільно корисного продукту на 

дві нерівні частини, призначені для задоволення приватних та публіч-

них потреб особи [5, с. 287]. Публічні фінанси існують в силу наявно-

сті в кожної особи спільних з іншими людьми загальних потреб. Най-

більш ефективний, а нерідко і єдиний шлях до задоволення цих потреб 

– кооперування спільних зусиль всіх зацікавлених індивідів через пу-

блічні фінанси [5, с. 594-595].  

Публічні фінанси – найбільш ефективний механізм, винайдений 

цивілізацією для задоволення приватних та публічних потреб індивіда.
 

Але саме вони як це не парадоксально, внутрішньо не безконфліктні, 

суперечливі суспільні відносини, які забезпечують комплексне суспі-

льне відтворення.  

Фінансування створення суспільних благ за рахунок коштів пу-

блічних фондів грошових коштів є архіважливими для суспільства та 

особи, адже фінансові витрати на їх створення фізично не може взяти 

на себе жоден приватний фонд грошових коштів (приватні фінанси). 

Яким не був би об’ємний за кількістю грошових коштів власний гро-

шовий фонд конкретної взятої приватної особи, вона все одно не в 

змозі задовольнити всі власні (публічні та приватні) потреби, тобто 

вона неспроможна існувати відокремлено, і потребує допомоги публі-

чної влади. Окремо взята особа не спроможна (і не повинна) самостій-

но профінансувати всі свої (публічні та приватні) потреби (перш за все 

публічні), деяка їх частина (а саме більша частина (якщо не всі) публі-

чних потреб) має задовольнятися саме за рахунок публічних фондів 

грошових коштів. Ще Сміт А., а за ним і його послідовники-еконо-

місти з цього приводу зазначали, що частину видатків кожен член сус-

пільства може успішно покривати за рахунок власних доходів, тоді як 

друга частина потребує певного об’єднання фінансових ресурсів і зу-

силь усіх членів суспільства для ефективно задоволення публічних 

потреб, які неодмінно виникають у кожному суспільстві [9]. 

Гаврилюк Р.О. аргументовано доводить, що фінансові ресурси 

створені особою, виявляють у собі дві взаємовиключаючі властивості 

– задовольняти їх публічні та приватні потреби одночасно. Чітко ви-

значену частину фінансових ресурсів приватна особа зобов’язана 

сплачувати у формі податку на публічні потреби. Однак вона все таки 

може ухилитися від сплати відповідного внеску/податку, і тим самим 

залишити весь створений нею фінансовий ресурс у своїй приватній 
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власності, використовуючи його виключно для задоволення власних 

приватних потреб. Якщо особа сплатила податок, то та частина ство-

реного приватною особою фінансового ресурсу, що надійшла в якості 

податку, фактично стає у розумінні Конституції України суспільним 

багатством [1], втрачає здатність задовольняти приватні потреби інди-

віда, залишаючи за собою тільки властивість задовольняти публічні 

потреби. У протилежному випадку ця частина фінансових ресурсів 

приватної особи продовжує одночасно задовольняти її як приватні так 

і публічні потреби [5, с. 718-720]. Це, на думку Гаврилюк Р.О., пояс-

нюється специфічною властивістю публічних фінансів, їх “своєрідною 

квантовою суперпозицією, яка полягає в тому, що публічні фінанси 

однаковою мірою здатні успішно фінансувати як публічні, так і при-

ватні блага людини”
 
 [5, с. 713; 10, с. 481]. 

Коли йдеться про публічний фінанси, то на перший план, як 

правило, виходять суспільні блага, в створенні яких зацікавлені всі або 

принаймні більшість членів суспільства. Втім, наприклад, у публічних 

фінансах можливою є ситуація, коли приватна особа може сплачувати 

обов’язковий платіж не в інтересах всього суспільства, а саме у своїх 

власних інтересах, на свою користь, для реалізації індивідуальних пот-

реб. Це має місце, коли приватна особа сплачує збори з метою здійс-

нення в його інтересах юридично значущих дій. Збір сплачується у 

зв’язку з послугою, наданою платнику інститутами публічної влади, 

що реалізують державно-владні повноваження. Збори мають індивіду-

альний характер і їм завжди властиві спеціальна мета і спеціальні інте-

реси. Тому індивід у публічних фінансах може виступати не тільки як 

представник всього суспільного інтересу, а й як носій власного, корис-

ного тільки для неї інтересу. 

Отже, публічні фінанси нерозривно пов’язана із існуванням та 

функціонування суспільства. Публічні фінанси – це інструмент за до-

помогою якого суспільство оформляє своє політичне буття, свою полі-

тичну організацію. В такому контексті публічні фінанси можна розг-

лядати як один із найважливіших елементів економічної системи сус-

пільного ладу, як матеріальну основу соціуму.  

Фінансування створення суспільних благ за рахунок коштів пу-

блічних фондів грошових коштів є архіважливими для суспільства та 

особи, адже фінансові витрати на їх створення фізично не може взяти 

на себе жоден приватний фонд грошових коштів. Яким не був би 

об’ємний за кількістю грошових коштів власний грошовий фонд конк-

ретної взятої приватної особи, вона все одно не в змозі задовольнити 

всі власні (публічні та приватні) інтереси, тобто вона неспроможна 

існувати відокремлено, і потребує допомоги публічної влади. Окремо 

взята особа не спроможна (і не повинна) самостійно профінансувати 
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всі свої (публічні та приватні) потреби (перш за все публічні), деяка їх 

частина (а саме більша частина (якщо не всі) публічних потреб) має 

задовольнятися саме за рахунок публічних фондів грошових коштів. 

Висновки. Субстанційними властивостями публічних фінансів є 

наступні: 1) публічні фінанси є інструментом розподілу ВВП та націо-

нального доходу на публічну та приватну складові частини; 2) матері-

альною основою публічних фінансів є фонди грошових коштів, як за 

своєю природою є неподільними; 3) публічні фінанси є всезагальними, 

адже публічні фінансові ресурси розподіляються та перерозподіляють-

ся у інтересах всіх членів суспільства; 4) публічні фінанси здатні задо-

вольняти не лише публічні, але й приватні потреби індивіда.  
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КРИЗА ПОДАТКОВОЇ ДЕРЖАВИ Й.А. ШУМПЕТЕРА 

 

Ніхто не заперечуватиме, що питання фінансів та їх правового 

забезпечення є ключовими турботами сучасної податкової держави. 

Недостатність коштів для виконання завдань, поставлених перед дер-

жавою, криза платоспроможності – це не нові проблеми сучасної дер-

жавності. І науковців і практиків завжди цікавило як запобігти таким 

кризам, що є їх причиною? Можливо, застосування іншого методоло-

гічного підходу до розуміння податкової держави (антропосоціокуль-

турного, людиноцентриського), дасть змогу отримати відповідь на по-

ставлені питання. З цієї точки зору варті уваги наукові здобутки відо-

мого австрійського та американського вченого економіста, соціолога 

Йозефа Алуіза Шумпетера (1883–1950).  

Зважаючи на те, що Йозеф Шумпетер, всесвітньовідомий у нау-

ковому світі як економіст, більшість вчених, які досліджували його 

творчий спадок, є економістами. Спільнота вчених-правників, поки що 

обійшла  його стороною. Хоча на нашу думку в працях Й.Шумпетера є 

багато цікавих людиноцентристських, соціологічних ідей, які можуть 

допомогти з’ясувати природу деяких правових явищ.  

В основу дослідження покладено теоретичні напрацювання віт-

чизняних та зарубіжних учених та практиків, зокрема, Андрущенка 

В.Л., Масгрейва  Р.А., Георга Фрідріха графа фон Валльвіца та безпо-

середньо Й.А. Шумпетера. 

Вчення про податкову державу пов’язане з  іменами Й.А.Шум-

петера та економіста австрійського походження – Рудольфа Гольд-

шейда (1870–1931), представниками соціологічної школи в економіч-

ній і фінансовій науці. За Р. Гольдшейдом, в Античність та Середні 

віки існувала багата держава - власник землі, майна, яка збирає подат-

ки лише за особливих обставин, таких як епідемія чи війна. Податкова 

ж держава зароджується тоді, коли князь не може оплатити витрати на 

війну без збільшення податків [3]. Тобто, податкова держава – це 

матеріально бідна держава, яка практично немає власності, доходи 

від якої можуть забезпечити виконання поставлених перед нею 

завдань, і тому повинна опиратися на платників податків. Не маю-

чи власних джерел фінансових ресурсів держава фактично є каналом 

для руху податкових платежів [Виділено мною – Л.Н.]. Так, можна 

сказати, що вже на початку 20 століття вченим держава розглядалася 
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не як самостійний суб’єкт правовідносин, а як певний інструмент, що 

слугує задоволенню інтересів суспільства. 

Іншим дослідником природи податкової держави, її кризи та 

можливих шляхів виходу з неї – був Й.А. Шумпетер, який прославився 

як новатор в науковому пізнанні. Шлях до світового визнання Шумпе-

тера був непростим, з самого початку наукового життя йому доводи-

лося відстоювати свої погляди серед тогочасних консервативно нала-

штованих вчених. На формування його особистості як науковця спра-

вив вплив знаменитий вчений-соціолог Євген Ерліх. Певний період 

часу вони разом працювали в Чернівецькому університеті (1909-1911). 

Саме тут професор Й.Шумпетер знайшов можливість вільно викладати 

свої наукові погляди, які аж ніяк не вписувались в рамки класичної 

школи політекономії, оскільки в Чернівецькому університеті з першо-

го року його заснування (з 1875 року) викладалась політекономія та 

існувала своєрідна «культура викладання економічної науки» [4, с. 12]. 

Пізніше, викладаючи в Гарварді, він розповідав багато цікавих історій 

студентам про своє життя в Чернівцях, які вони порівнювали з розпо-

відями типу «Тисяча і одна ніч».  

Й.А. Шумпетер – був сучасником грандіозних історичних подій 

початку ХХ століття: Першої світової війни, розпаду чотирьох імперій 

(Австро-Угорської, Російської, Німецької, Турецької). Можливо, саме 

під впливом обставин цієї епохи, науковій праці, написаній у 1918 ро-

ці, він дав назву “Криза податкової держави” (“Die Krise des Steuerstaa-

tes” [9]). Дана праця – це свого роду лист-заява, яка була написана піс-

ля того, як на лекції у м. Відні Р. Гольдшейдом було представлене дос-

лідження, що заклало, на думку Й.Шумпетера, основу для нової науки 

– фіскальної соціології [6]. Після оприлюднення “Кризи податкової 

держави”  вченому запропонували бути консультантом при Комісії про 

соціалізацію, яка досліджувала питання націоналізації німецької про-

мисловості. А ще через рік він був призначений міністром фінансів 

молодої самостійної Австрійської Республіки [2].  

Своє дослідження Й.А. Шумпетер розпочав з аналізу причин по-

яви податкової держави. Вчений аналізував феодальне суспільство 

Австрії, Німеччини та вказував, що цей досвід можна спроектувати на 

тогочасну Великобританію. Пануюча в той час спадкова концепція 

державної влади, на думку науковця, передбачала неможливість роз-

межування приватної і публічної сфер. Правителі отримували певні 

доходи, але оскільки не було диференціації між приватним і публічним 

правом, то ці доходи не можна визначити як податки.  

Розпад феодальних зв’язків, постійна деградація призвела до 

неминучих соціальних змін. Управителі від імені загальних інтересів 

(загроза війни), зверталися до землевласників, які вже мали свої пода-
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ткові системи, за додатковими коштами. Так із загальної потреби на-

роджується держава, яка слугує спільній меті, як контракт приватних 

осіб. Даний механізм починає швидко розвиватися, продукує власні 

проекти, які потребують фінансів і впроваджує їх глибоко в приватну 

економіку [7, с. 77-106].  

За словами Й.А. Шумпетера: “Податки не лише допомогли ство-

рити державу. Вони сприяли її оформленню. Податкова система стала 

тим органом, розвиток якого спричинив появу інших органів. За допо-

могою податкового законодавства держава підпорядкувала собі прива-

тні господарства і забезпечила домінування над ними. Податок вно-

сить дух грошей і розрахунку в усі закутки, де ним до того і не пахло, і 

таким чином стає творчим фактором державного організму, який ство-

рений податком” [8, P. 79]. 

Істотну ознаку податкової держави, на думку В.Андрущенка, 

Й.А.Шумпетер вбачав у зростаючій важливості та новому значенні опода-

ткування і державного боргу в національних державах, що зумовлено по-

силенням централізованої влади, розширенням урядових функцій, актив-

ністю зовнішньої політики, амбіціями національних еліт [1, с.12].  

Всі дані процеси відбуваються, як стверджував Й. Шумпетер-

соціолог, з урахуванням інтересів осіб, які є рушійною силою суспіль-

ства. Розуміння зв'язку між державними фінансами та суттю суспільс-

тва, дослідження їх взаємовпливу один на одного протягом історії не-

обхідно для того щоб з’ясувати природу податкової держави. 

В світлі поглядів Й.А. Шумпетера, соціалістична держава, котра 

намагається підмінити собою економіку, прагне виконувати весь ком-

плекс економічних і політичних функцій, сама господарює і, не зби-

раючи податків, живе за рахунок відрахувань від прибутків державних 

підприємств та організацій, а громадяни її пасивно очікують на блага  

від держави, приречена  на банкрутство. 

Такий соціально-економічний розвиток, на думку вченого, поряд 

з можливостями породжує небезпечні ефекти та ризики: підтримує 

сектантство, тобто ті відособлені від інтересів суспільства групи, котрі 

вимагають від держави все більше вигод, але самі не підтримують 

державу ні економічно, ні політично; зумовлює зниження мотивацій 

до прибутку, що, в свою чергу, дестимулює виробництво; спричиняє 

підвищені запити соціального характеру, що змушує фінансувати сус-

пільний добробут за рахунок надмірного оподаткування; сприяє мора-

льно-етичній деградації суспільства, в тому числі еліти [1, с. 12]. 

В “нормальній” податковій державі повинні бути помірні подат-

ки. Й.Шумпетер не підтримував непряме оподаткування. Вчений від-

значав дію так званої фіскальної ілюзії (fiscal illusion) – створюваний 

непрямими податками ефект приховування істинної норми оподатку-
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вання, тягар якої маскується цінами товарів та послуг і, зливаючись з 

ними, психологічно сприймається на рівні, нижчому від реального, а 

тому менше тривожить народ. 

«Війни ніколи не було б, дещо простодушно стверджував Шум-

петер, якби її неймовірна фінансова вартість була видима відразу і від-

крито перекладена на народ у формі прямих податків» [1, с. 13]. Досвід 

нашої держави України підтверджує протилежне. Але цілком можливо 

дане твердження може бути дійсним. Це залежить від тієї суспільної 

потреби, яка лежить в основі основі. 

За Й.А. Шумпетером, природі капіталістичної демократично-

правової податкової держави відповідає найбільш прозорий прибутко-

вий податок. Вперше запроваджений у Англії в 1798 р. (на постійній 

основі – у 1842 р.) податок на доходи фізичних осіб вчений назвав ди-

тиною капіталістичного суспільного устрою. Проте це “дитя”, якщо 

дати йому перерости (надто високий розмір податку) й посісти чільне 

місце в сім’ї соціальних інститутів, здатне придушити свою матір – 

економіку та зруйнувати свій дім – податкову державу [5, с. 31]. 

Разом з тим, щоб не стати економічним паразитом, держава мо-

же брати з приватного сектора лише стільки податків, скільки сумісно 

зі збереженням індивідуальної вигоди платників. «Податок слід вима-

гати такий, щоб люди не втратили фінансову зацікавленість у вироб-

ництві» [7, S. 77-106]. Іншими словами, податкова держава повинна 

вимагати від платників не багато, щоб вони не втрачали фінансовий 

інтерес до здійснення підприємництва, щоб рівень оподаткування не 

паралізував економічну енергію, не спричиняв деморалізацію суспіль-

ства. В іншому випадку настає криза податкової держави, коли подат-

ки руйнівним чином позначаються на економіці, способі життя і пове-

дінці людей. 

Якщо борг перевищив певний рівень, держава не може рятува-

тися за рахунок підвищення податків. Податки на прибуток спричиня-

ють ріст цін, що в кінцевому рахунку, призводить до збільшення ви-

трат виробництва. Для економічної ефективності, це має той же галь-

мівний ефект, що і підвищення непрямих податків. «Фінансовий поте-

нціал податкової держави має свої межі ... у фатальному для податкової 

держави сенсі. В даний час (писав Й.А.Шумпетер в 1918 р.), коли все бі-

льше витрат йде на обслуговування державної служби, і постійно збіль-

шується використання ресурсів для тієї мети, в якій не зацікавлена прива-

тна особа, … тоді податкова держава зруйнована, і суспільство буде зале-

жати від інших рушійних сил економіки,  таких як індивідуальний егоїзм. 

… Без сумніву податкова держава може розвалитися» [6]. 

Варто відмітити думку Й.Шумпетера про те, що лише економіч-

ні проблеми не призведуть до кризи податкової держави, повинна іс-
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нувати  загроза автономії приватного сектора економіки. Вчений пого-

джувався, податкова держава (тобто, ринкова економіка з її фіскаль-

ними елементами), може бути зруйнована, але лише у відповідь на 

інше. Причиною можуть стати структурні слабкості австрійського 

суспільства, має бути політична воля громадян, а не лише бюдже-

тна криза (виділено мною – Л.Н.). 

Як вихід із ситуації неліквідного бюджету, Й.А. Шумпетер в 

своїй праці пропонує введення нових податків, або єдиного податку на 

капітал, який буде використаний на погашення банківського боргу, що 

дозволяє зменшити грошову пропозицію і борг [7]. 

Сучасний німецький фінансист-практик Георг граф фон Валль-

віц, на основі праці Й.А.Шумпетера «Криза податкової держави» про-

вів порівняння кризи Євро 2012 з кризою монархії Австро-Угорщини 

[6]. Він підтримує думку Шумпетера, що держава не може планувати 

перший варіант (введення нових податків), оскільки неможливо безкі-

нечно підвищувати податки. Якщо у вас уже є оптимальний рівень 

оподаткування і відповідна віддача, то підвищення може мати зворот-

ній ефект – надходження зменшаться (наприклад – підняття акцизів 

може призвести до того, що люди відмовляться від паління). Збіль-

шення прямого оподаткування – також не вихід. Хто буде зацікавле-

ний працювати, якщо всі плоди ідуть державі ? Друкувати гроші – теж 

не вихід. Буде дуже важко розірвати інфляційну спіраль. Побічні ефек-

ти інфляції страшні.  

Єдиний шлях – в одноразовому оподаткуванні. З т.з. бізнесу – це 

називається «стрижка». Багато людей матимуть менше грошей на ра-

хунках, але за решту вони зможуть щось придбати. Тоді як за інфляції 

– гроші зберігаються, але купівельна спроможність – падає. Але не 

можна такий податок на багатство робити постійним – втрачається 

ефект [6]. Й. Шумпетер зазначає в своєму трактаті, що дана «стрижка» 

ймовірно є політично здійсненною, і економічно обґрунтованою.  

Як нами вже зазначалося, після публікації «Кризи податкової 

держави» Й.Шумпетер був покликаний консультантом (1918), а потім 

призначений міністром фінансів (1919). Він одразу намагався реалізу-

вати свій честолюбний план на практиці. Ним було рекомендовано – 

припинити друкувати гроші, щоб відновити довіру кредиторів бюдже-

ту і залучити іноземний капітал. А в якості основного заходу - ввести 

єдиний (одноразовий) податок, який би частково погасив державний 

борг. Але його план не був впроваджений, він втратив посаду міністра 

досить скоро. Та на прощання дозволив дати собі банківську ліцензію, 

оскільки передбачив те, що повинно було статися: в період високої 

інфляції буде вигідно мати можливість позичати гроші, щоб купляти 

акції та сировинні товари. Як міністр Й.Шумпетер – зазнав краху, але 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції  211 

як спекулянт – став дуже багатим досить швидко. Так тривало до 1924 

року, коли пройшла грошова реформа, тоді раптом втратив все, і ще 

довго обслуговував свої борги, без допомоги інфляції [6]. 

Чи можуть допомогти рекомендації Й. Шумпетера сучасній 

Україні ? Скоріш за все наші міністри зроблять те ж, що і міністри Ав-

стрії свого часу: сховають голову в пісок ще на певний час, поки ін-

фляція досягне свого спустошливого ефекту. Але поставлені ним пи-

тання: Яким чином створити раціональну податкову систему - фіска-

льно ефективну і водночас економічно й соціально прийнятну суспіль-

ству, розірваному суперечливими класовими, регіональними, галузе-

вими і т. д. інтересами? Як впливають окремі податки на мотивації 

поведінки, матеріальний стан платників, виробничі процеси? Як узго-

джується оподаткування з свободами і правами людини? І пропоновані 

ним відповіді, на нашу думку, відповідають антропосоціокультурному 

підходу до розуміння держави та її ролі в суспільстві. 

Висновки. Податкова держава Й.А. Шумпетера – це існуючий 

за рахунок податків інструмент, за допомогою якого громадяни пере-

дають частину власних коштів для їх перерозподілу на задоволення 

спільних суспільних потреб, які визначені як важливі і нагальні всіма 

членами даного суспільства, а не державою. Даний інструмент (подат-

кова держава) може бути зруйнований, але лише у випадку структур-

них слабостей суспільства, для цього має бути політична воля грома-

дян, а не лише бюджетна криза. В останньому випадку можна віднайти 

належні інструменти для її подолання. 
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ДОКТРИНА СУДУ ЄС ЩОДО ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Європейський Суд Справедливості у своїй практиці в галузі 

прямого оподаткування, перш за все, виходить із принципу заборони 

податкової дискримінації, тоді як усунення податкових перешкод на 

внутрішньому ринку ЄС та гарантування свободи руху осіб, товарів, 

послуг та капіталів відходить на другий план, незважаючи на те, що 

вони складають фундамент та водночас по суті головну мету функціо-

нування Співтовариства.  

Крім анти-дискримінаційного підходу у європейській судовій 

доктрині щодо прямого оподаткування існує ще три концептуальні 

засади, сформульовані судом ЄС: 1) подвійне оподаткування як ре-

зультат недискримінаційної за своїм характером паралельної реалізації 

податкового суверенітету не може бути усунене виходячи лише з кон-

цепції фундаментальних свобод (свободи руху), закріплених в устано-

вчих договорах ЄС; 2) права, що випливають із свободи руху, не гара-

нтують становища, за якого перенесення або створення суб’єкта коме-

рційної діяльності закордоном не буде мати несприятливих наслідків, 

породжених податковою системою конкретної країни-члена ЄС;  

3) держави-члени не зобов’язані адаптувати їх податкові системи з 

тим, щоб позбутися несприятливих, з точки зору платників податків, 

наслідків, породжених відмінностями чи невідповідностями у функці-

онуванні цих податкових систем [7, с.98]. 

З роками Суд ЄС виробив юридичний тест на предмет відповід-

ності національного податкового законодавства країн-членів фундаме-

нтальним свободам руху осіб та капіталів, закріпленим в Установчих 

договорах співтовариства. Вихідним засновком даного тесту є прин-

цип недискримінації (а не наявність податкових перешкод на внутріш-

ньому ринку ЄС, як ми зазначали вище).  

Суть згаданого тесту зводиться до трьох запитань-критеріїв. По-

перше, чи вжиті державою заходи в галузі оподаткування здійснюють 

диференціацію між транскордонними випадками та порівнюваними 

випадками всередині країни (різні режими для резидентів та нерезиде-

нтів; емігрантів та осілих осіб; доходів, отриманих на території країни 

та доходів із іноземним джерелом походження тощо), що в кінцевому 

рахунку призводить до перешкоджання реалізації права вільного пере-

сування осіб та капіталів в рамках внутрішнього ринку ЄС? В разі 



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 214 

отримання ствердної відповіді, перед судом постає наступне запитан-

ня: чи обґрунтована така диференціація правомірною метою (напри-

клад, усунення випадків зловживання правами платників податків, збере-

ження симетричності податкової системи, забезпечення ефективного фіс-

кального нагляду й контролю)? Якщо й на друге запитання є позитивна 

відповідь, тоді суд повинен перейти до розгляду третього й останнього 

питання тесту: чи є вжиті державою обмежувальні заходи пропорційними 

для досягнення вказаної правомірної мети [1, с.135-136]? 

Три вищенаведені структурні елементи тесту відображають три 

ключові категорії у доктрині Європейського Суду Справедливості: 1) спі-

вставність або порівнюваність; 2) обґрунтованість або виправданість;  

3) пропорційність [5, с.148]. Розглянемо кожну з них детальніше.  

Критерій співставності або порівнюваності необхідний для 

вирішення питання про те, чи є дві позиції порівнюваними/ співрозмі-

рними з точки зору об’єкта та мети оскарженого заходу (дій) держави 

в галузі прямого оподаткування. Виходячи із наявної практики Євро-

пейського Суду Справедливості в сфері прямих податків даний крите-

рій репрезентує співставлення меж, в рамках яких держава-член ЄС 

переймає на себе податкову юрисдикцію стосовно транскордонних 

податкових ситуацій, до аналогічних меж, але вже у відношенні опода-

ткування внутрішніх операцій платників податків.  

У тому випадку, коли держава-член ЄС поширює таку ж подат-

кову юрисдикцію щодо нерезидентів або доходів іноземного похо-

дження, як і у відношенні резидентів чи внутрішніх доходів, то відпо-

відно і податкові режими із реалізації обох юрисдикцій також мають 

бути однаковими. Отже, згідно доктрини Суду ЄС поширення держа-

вою її податкової юрисдикції є частиною державного суверенітету, 

тоді як механізм здійснення даної юрисдикції вже може бути об’єктом 

судового розгляду [6, с.32].  

Наступна категорія, що широко використовується у практиці 

Європейського Суду Справедливості – це обґрунтованість або ви-

правданість вжитих державою заходів в галузі прямого оподаткуван-

ня. Застосування даної категорії обумовлене позитивною відповіддю 

на перше запитання юридичного тесту Суду ЄС на предмет відповід-

ності національного податкового законодавства країн-членів фундаме-

нтальним свободам руху осіб та капіталів, закріпленим в Установчих 

договорах співтовариства. Тобто, якщо такі заходи будуть визнані 

дискримінаційними, Суд повинен з’ясувати чи обґрунтування, запро-

поноване державою-членом є достатнім для того, щоб застосовувати 

диференційований податковий режим стосовно нерезидентів або дохо-

дів з іноземним джерелом їх походження. Таким чином Суд потребує 

певного юридичного стандарту або мірила, щоб адекватно кваліфіку-
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вати різні ситуації, за яких має місце застосування диференційованих 

режимів оподаткування.  

В рамках такого стандарту або критерію у практиці Суду ЄС за-

стосовується два типи підстав (обґрунтувань) – змістовного (субстан-

ціонального) та процедурного плану. Суть субстанціональної підстави 

зводиться до збереження цілісності бази оподаткування: а саме юрис-

дикційної когерентності (узгодженості) між позитивними елементами 

податкової бази, на які поширюється податкова компетенція держави, 

та відповідними негативними елементами тієї ж бази оподаткування. 

Процедурною підставою є збереження ефективності фіскального на-

гляду [4, с.32]. Варто відзначити, що насправді головною підставою 

для обґрунтування диференційованого підходу в галузі прямого опода-

ткування збоку держави є саме збереження цілісності відповідної по-

даткової бази, а необхідність гарантування ефективного фіскального 

нагляду і контролю є підпорядкованою вищезазначеній меті. Адже 

саме фінансовий контроль якраз і дозволяє в сукупності з іншими за-

ходами забезпечити цілісність бази обкладення конкретним прямим 

податковим платежем.  

Субстанціональний тип обґрунтування також передбачає необ-

хідність уникати ситуації, за якої держава вимушена відмовитись від 

оподаткування, заснованого на принципі джерела доходу шляхом ви-

знання права на вирахування збитків заподіяних особою, або у відно-

шенні джерела доходу, стосовно яких держава не володіє податковою 

юрисдикцією (наприклад, збитки, які заподіяні закордонним філіалом 

нерезидента або під час здійснення комерційних операцій, що не під-

падають під юрисдикцію держави); і навпаки, субстанціональний тип 

обґрунтування диференційованого податкового режиму збоку держави 

також передбачає необхідність уникнення тих випадків, коли податко-

ве право ЄС позбавляє державу повноваження оподатковувати прибу-

ток, на який поширювалась її податкова юрисдикція. Для цієї категорії 

ситуацій, пов’язаних із збереженням цілісності податкової бази Суд 

ЄС застосовує формулу "потреба зберегти збалансований розподіл 

повноважень щодо встановлення податків", а також "симетричний ре-

жим в межах однієї податкової системи", що досить важко відрізнити 

від категорії "фіскальна когерентність". Разом з тим, у справі National 

Grid Indus Суд фактично визнав їх тотожними за своїм змістом, зазна-

чивши, що: "вимоги когерентності податкової системи та збалансова-

ного розподілу права на оподаткування співпадають" [5].  

Нарешті третій складовий елемент субстанціонального типу об-

ґрунтування застосування державами-членами диференційованих ре-

жимів оподаткування полягає в необхідності попередження зловжи-

вання правом, а саме міжнародного уникнення оподаткування посере-
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дництвом цілком штучних транзакцій, що насправді не відображають 

економічної дійсності, тобто фактично позбавлені економічного зміс-

ту, звичного для такого типу комерційних операцій [3, с.464]. Даний 

підвид змістовного обґрунтування податкових заходів держави зво-

диться до потреби у запобіганні підриву збалансованого розподілу 

податкових повноважень держав-членів або порушення когерентності 

національних податкових систем чи схем оподаткування, що відбува-

ється на міжнародному рівні [3, с.464].  

Критерій пропорційності застосовується у доктрині Європей-

ського Суду Справедливості з метою з’ясування того факту, чи не об-

межують конкретні національні заходи в сфері прямого оподаткування 

свободу руху більше, ніж це потрібно для досягнення правомірних 

цілей держави щодо збереження цілісності податкової бази та ефекти-

вного фінансового нагляду у зв’язку із цим. Критерій пропорційності, 

яким послуговується Суд ЄС, є свого роду каменем спотикання для дер-

жав-членів, які хоча й мають ряд достатніх підстав для запровадження 

обмежувальних заходів чи диференційованих режимів у сфері прямого 

оподаткування, однак не вдаються до них, побоюючись негативної реакції 

Суду та наступної втрати "репутації" власної юрисдикції в очах мобільних 

платників податків або власників мобільного капіталу.  

Отже, на відміну від більшості інститутів європейського подат-

кового права,  Установчі договори ЄС не містять жодних спеціальних 

положень стосовно гармонізації законодавства держав-членів в галузі 

прямого оподаткування. Разом з тим впродовж останніх двадцяти ро-

ків Європейський Суд Справедливості в рамках власної практики по-

чав застосовувати свого роду активістський підхід щодо інтерпретації 

фундаментальних свобод, які закріпленні в Установчих договорах ЄС, 

у контексті вирішення справ з прямого оподаткування.  

Основна колізія між міжнародним податковим правом та правом 

ЄС полягає у тому, що перше з них розглядає як докорінно відмінних 

платників податків або джерел доходів, що залишаються в рамках од-

нієї податкової юрисдикції, та тих платників і джерел доходів, які за-

лишають межі однієї юрисдикції або розподіляються одразу між двома 

юрисдикціями. Згідно податкового права ЄС та відповідно доктрини 

Суду Справедливості режим внутрішнього ринку кваліфікує статус 

платників податків або оподатковуваних доходів у таких ситуаціях 

цілком порівнюваним, оскільки дохід оподатковується завжди у межах 

єдиного ринку, і відповідно, витрати та збитки також завжди в межах 

того ж ринку можуть бути вирахувані платником із податкової бази. 

Висновки. Крім анти-дискримінаційного підходу у європейсь-

кій судовій доктрині щодо прямого оподаткування існує ще три кон-

цептуальні засади, сформульовані судом ЄС. По-перше, подвійне опо-
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даткування як результат недискримінаційної за своїм характером па-

ралельної реалізації податкового суверенітету не може бути усунене 

виходячи лише з концепції фундаментальних свобод, закріплених в 

установчих договорах ЄС. Другий постулат, якого дотримується у сво-

їй практиці Суд ЄС – це те, що еміграція, інвестування капіталу чи 

переміщення підприємницької діяльності закордон не є податково-

нейтраль-ними операціями. Права, що випливають із свободи руху, не 

гарантують становища, за якого перенесення або створення суб’єкта 

комерційної діяльності закордоном не буде мати несприятливих нас-

лідків, породжених податковою системою конкретної країни-члена 

ЄС. Третій постулат передбачає, що держави-члени не зобов’язані 

адаптувати їх податкові системи з тим, щоб позбутися несприятливих, 

з точки зору платників податків, наслідків, породжених відмінностями 

чи невідповідностями у функціонуванні цих податкових систем.  
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ПРИРОДА ПРАВА, ПРИРОДА МОВИ  

ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ СОБОЮ 

 

Проблема пошуку онтологічної укоріненості права та мови, зу-

мовлена поверненням людини-в-право, що стало можливим завдяки 

антропологічному повороту в методології юридичної науки, та лінгвіс-

тичному повороту, внаслідок якого сформовано уявлення про те, що 

«усі об’єкти, які ми можемо назвати або виділити, є проекціями люд-

ських інтересів» [1, p. 55].  Загальність та абстрактність позитивних 

норм не дозволяють реалізувати право конкретної людини, оскільки 

внаслідок формалізованості та пізнавальної обмеженості не можуть вра-

хувати особливостей конкретної правової ситуації, яка за своїм змістом 

завжди індивідуальна та унікальна [15]. У зв’язку з цим, основні інститути 

та правові конструкції потребують докорінного переосмислення та переі-

нтерпретації в рамках антропосоціокультурного підходу, з допомогою 

якого здійснюється поворот» до людини-в-праві. Це завдання видається 

можливим вирішити завдяки зверненню до потенціалу феномену «мови» 

– як одного з первинних способів співіснування індивідів.  

Методологічне підґрунтя дослідження становлять праці Р.О. Га-

врилюк, яка у ряді своїх монографій вперше обґрунтувала антропосо-

ціокультурну природу податкового права у ряді своїх монографій,  

В.С. Степіна. З’ясуванням природи права в свій час займались G. Cohn, 

В.І. Павлов, А. Райнах, О.В. Стовба та інші.  Концептуальні засади 

філософсько-правового аналізу мови було сформульовано у працях  

C. Hutton, S. Johansson, A. Tanesini, J. Searle, В. фон Гумбольдта,  

М. Хайдеггера. Спроби віднайдення зв’язку мови та права з класичних 

методологічних установок здійснили М.В. Байтеева, О.М. Балинська. 

Однак цілісного вирішення проблеми співвідношення права та мови 

сформовано не було.  

В якості висхідного орієнтиру дослідження вважаємо доцільним 

обрати слова М. Хайдеггера, про те, що запитування – це доброчес-

ність мислення [10, c. 149]. Постановка питання, однак, звучатиме не 

«що», а «як» є право та мова, та чи можуть вони бути пов’язанами. 

Природа права. Розуміння права у заданому контексті зумовле-

не антропосоціокультурним підходом до пізнання права, відповідно до 

якого право є способом співіснування індивідів у суспільстві, а людина 

знаходиться в центрі суспільства і держави. Право поза людиною існу-
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вати не може. При цьому, людиною, що прагне реалізувати своє право 

не повинен бути формально-юридичний, механічний суб’єкт права (як 

носій суб’єктив-них прав та обов’язків), що знаходиться ніби поза пра-

вом, відмежовує людину від справжньої правової реальності. Навпаки,  

як влучно визначає, виходячи з антропологічної концепції права,  

В.І. Павлов, це «людина-в-праві», тобто образ людини в парадигмі іс-

нування [11, c. 177], що дозволяє відкрити людиномірність права.  

О.В. Стовба, розглядаючи право як частину світу, що перебуває з ним 

у щільному взаємозв’язку, стверджує, що право здійснюється в спіль-

ному бутті людей. Використовуючи, фундаментальну онтологію 

М. Хайдеггера,  про те, що час і буття збуваються у співбутті,  

О.В. Стовба приходить до висновку про те, що співбуття не може збу-

тися без людини, співбуття потребує людину, співбуття збуває людей в 

потребі для себе самого, без людини співбуття не може «бути», тобто 

збуватися [14, c. 138]. 

Важливо пам’ятати, що право не може бути реалізовано в одно-

сторонньому порядку, не виникає поза домовленістю правомочної і 

зобов’язаної сторін. Для цього резонним є введення в контекст дослі-

дження деяких ліній розвитку права, пізнаних, виходячи з апріорної 

сфери, німецьким феноменологом А. Райнахом. Першопричину утво-

рення правових феноменів Райнах вбачає у новому фундаментальному 

понятті – соціальному акті. Це поняття вчений формулює виходячи з 

феномену обіцянки, що є зв’язком між двома особами, де одна вима-

гає, а друга – виконує. Тобто елементами обіцянки є вимога та зо-

бов’язання, які передбачають н о с і я  і для яких сутнісним є певний 

зміст [12, c. 161, 165].  

Природа мови. Як існує мова? Де зустрічаються мова та люди-

на? Від методологічної правильності відповідей на ці питання зале-

жить результат, якого ми прагнемо досягти: осягнути зв'язок людини, 

мови та права.  

Тлумачення мови Ф. де Соссюра, Р. Якобсона, розкривають її 

суть як певний механізм з класичних стандартів науковості, для яких, 

як слушно зауважує Р.О. Гаврилюк, є характерним метод пояснення, а 

не метод розуміння [6, c. 416]. Зведення мови виключно до зовнішньої 

форми її прояву – мовлення – унеможливлює пізнання її сутності, а 

тим більше у перспективі зв’язку із правом. В такому випадку, знаходи-

тимемося під загрозою дослідження мови як засобу юридичної техніки. 

Категоричною у заданому контексті видається позиція американського 

філософа Дональда Девідсона, який взагалі заперечує існування мов, якщо 

вони розуміються як такі, що врегульовані правилами, які визначають 

зв’язки між словами та тим, що вони можуть означати [4, c. 98].  
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З протилежних позицій до осмислення мови підійшов В. фон 

Гумбольдт, якого за значущістю наукових здобутків ставлять в один 

ряд з Гегелем, Віттгенштейном, Хайдеггером. Вчений стверджував, що 

мова виникає з л ю д и н и  та засуджував розчленування мови на слова 

і правила, зазначаючи, що це є лише мертвим продуктом наукового 

аналізу [8, c. 81]. Потрібно віддати належне вченому за підняття лінг-

вістики на філософсько-антропологічний рівень, а також за розуміння 

мови не як статичної системи чи механічної сукупності знаків, а  як 

системи, що саморозвивається, адже в мові, на думку Гумбольдта, вар-

то вбачати не якийсь матеріал, який можна осягнути у його сукупності, 

а вічно породжуючий себе організм, у якому закони породження є ви-

значеними. Це дає змогу зарахувати мову до числа с о ц і а л ь н и х 

об’єктів, адже усі вони, розглянуті з врахуванням історичного розвит-

ку належать саме до таких систем [13, c. 265].  

Антропологічне спрямування досліджень Гумбольдта актуалізує 

потребу звернення до філософії одного з найвидатніших мислителів 

ХХ століття – Мартіна Хайдеггера, який вказує на шляхи, що підве-

дуть нас до можливості набути досвіду мови, а не знань про неї (які 

дають мовознавство, філологія, лінгвістика), адже мовлення про мову 

майже неминуче перетворює її на предмет,  тоді зникає її сутність [10, 

c. 102, 104].  У шляху до мови немає потреби, якщо ми вже там. Там, 

де інші філософи б погодились, відповідаючи, що людина вже має мову, 

оскільки здатна говорити, Хайдеггер ставить запитання: а чи ми там? Чи 

ми настільки в мові, що пізнаємо її сутність, її як мову мислимо, вслухаю-

чись у властиве мови, його чуємо [10, c. 203] ? Така постановка питання 

дозволила вченому уникнути ототожнення мови із мовленням, та «проли-

ти світло на мову – не так її, як нас самих розглянути у світлі її сутності» 

[10, c. 22] – зосередити увагу не на доведенні того, що мова належить лю-

дині, а на окресленні способу, в який побутує мова. Мова, за переконан-

ням вченого, мовить. Хайдеггер переорієнтував звичний ракурс дослі-

дження з мовленого людиною до мовленого мовою [10, c. 22].  

Взявши за основу висновок Р.О. Гаврилюк про дуалізм природи 

людини («людина — істота одночасно біопсихологічна і соціальна, 

індивідуально-неповторна і суспільна») [7, c. 178], насмілимось припу-

стити, що філософія мови М. Хайдеггера розкриває у більшій мірі ін-

дивідуальну природу людини. Проте, ми не можемо оминути увагою со-

ціальний аспект мови. Для цього, звернемося до J. R. Searle, який надав 

мові особливу роль у створенні соціальної реальності. Цілком справедли-

вим видається погляд вченого на мову як на базовий до всіх інших соціа-

льних інститутів в тому сенсі, що всі інші передбачають мову, але мова не 

передбачає інші (ви можете володіти мовою без грошей та шлюбу, але не 

навпаки). Мова якраз є одним з людських інститутів[human institutions], а 
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насправді цілим їх набором, існування яких необхідне для інституціона-

льних фактів, що залежать від людської згоди [2, c. 59, 27]. 

Співвідношення права і мови. У вітчизняній науці спроби поєд-

нання права та мови зводяться до обґрунтування феномену «мови пра-

ва» – як засобу юридичної техніки (В.Ю. Туранін, З.Ч Чикеева,  

В.Б. Шаронова, І.В. Щепалін,), як особливого лінгвістичного феномену 

(Ю.А. Гришенкова, Н.Д.Голев, А.А. Ушаков).  

Дещо ближче до суті підійшла О.М. Балинська, предметом дос-

лідження якої стали проблеми знакової сутності мови права. В якості 

стартової позиції вчена використовує науковий доробок Ф. де Соссю-

ра, а саме його твердження про мову як сукупність взаємопов’язаних 

елементів (слів), що є основою науки, на основі якого зроблено висно-

вок про те, що мова є поєднанням знаків, символів, кодів. Протиріччя у 

поглядах вченої стосовно того, хто все-таки виступає творцем права: 

держава як його адресант, суспільство чи людина, а також терміноло-

гічна невизначеність щодо застосування понять «мова», «мовлення», 

«засоби мови» не применшують наукових здобутків вченої, однак, сві-

дчать про те, що семіотика права, хоч і постульована як динамічна ме-

тодологія, що враховує процесуальність змін соціальної дійсності, її 

багатовимірність та антропологічне домінування [5, c. 20], окреслює лише 

окремі з можливих аспектів зв’язку мови та права, що не дозволяє віднай-

ти їх онтологічну укоріненість. Однак найбільш вагомим аргументом про-

ти семіотичного підходу до аналізу права та мови є висновок О.М. Балин-

ської про те, що мова права є закритою, тобто такою, що, за твердженням 

німецького філософа Г. Маркузе, «не показує і не пояснює, а доводить до 

відома рішення, позицію, наказ; і там, де вона визначає, визначення стає 

«відокремленням добра від зла»; вона беззаперечно встановлює праве і 

неправе, утверджує одну цінність як основу іншої» [9, c. 133]. Таке мірку-

вання, на нашу думку, лише підкріплює тезу В. фон Гумбольдта: «семіо-

тик-лінгвіст вбачає в мові фіксовану форму лише як окремий випадок 

статичних знакових систем» [8, c. 24].  

Більш послідовною у своїх поглядах є М.В. Байтєєва, яка дослі-

дила проблему праворозуміння у знаковому просторі. У розробках 

вченої зроблено спробу віднайти пункт зустрічі людини зі знаком пра-

ва, яким, за її висновком, є праворозуміння. Не заперечуючи факту 

існування мови як особливого феномену, М.В. Байтєєва спрямовує 

свій науковий пошук в онтичному напрямку, ігноруючи питання онто-

логії права та мови.  

Проте відкритим до цих пір залишається питання про «момент» 

зустрічі людини, права і мови. Висловлені позиції є скоріше наслідком 

позитивістського способу осмислення правової реальності та не мо-
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жуть використовуватись в ракурсі обраного антропосоціокультурного 

типу праворозуміння.  

Значний інтерес з постнекласичної перспективи становить підхід 

зарубіжних вчених до вирішення проблеми поєднання мови та права. 

Chris Hutton порівнює роль мови у регулюванні суспільних відносин із 

роллю валюти на комерційному ринку, значення якої полягає у її здатнос-

ті відображати цінності, що підтримують комерційний обмін. Схожим 

чином і мова повинна уможливити точне вираження ідей і цінностей, що 

створюють суспільство [1, p.47]. Незважаючи на позитивістську світогля-

дну позицію, основною заслугою C. Hutton, на наш погляд, є розгляд мови 

не як tertium quid [третьої величини] між Суб’єктом та Об’єктом, та не як 

способу, за допомогою якого ми намагаємося оформити картину реально-

сті, а як частини людської поведінки [1, p. 61].  

Людину неможливо виключити з системи соціальних зв’язків, оскі-

льки потреба в соціумі є первинною потребою індивіда. Особливого зна-

чення при цьому набуває формування у неї якості не тільки користування 

своїми правами, але і вміння добросовісно виконувати свої обов’язки по 

відношенню до Іншого. Тому, повернемося до проаналізованих нами кон-

цепцій Райнаха та Searle. Обидва мислителі надають особливого значення 

словам (адже як для соціальних актів Райнаха необхідною є зовнішня сто-

рона вираження, так і для конструювання соціальної реальності Searle 

важливим є існування символічних засобів, таких як слова, які означають, 

або представляють дещо більше від них самих). 

За Searle, якщо системі потрібно функціонувати, то новостворе-

ні факти повинні піддаватись передачі [be communicable] від однієї 

особи до іншої, навіть якщо не явно виражено [2, p. 77]. Мова дозволяє 

нам відійти від грубих фактів таким чином, що ми можемо виконувати 

дії, які б інакше ми б не могли виконати, дії, здійснення яких повністю 

належить до інституціональних фактів. Мова, понад усе, дозволяє 

пов’язати себе з майбутнім, не лише в акті обіцянки, але і рядом інших 

способів. При цьому, аргументи Searle носять дещо і н д и в і д у а л і с 

т и ч н и й характер [3, p. 6]. Ця теза зарубіжного вченого B. Smith  ви-

кликає ряд запитань, а саме: чи можемо ми стверджувати, що передача 

фактів відбувається лише у  м о в л е н о м у  та чи можемо ми бути 

впевненими у тому, що передачу фактів засобами мови в принципі 

можливо здійснити в односторонньому порядку? 

Послідовнішим у своїх поглядах є А. Райнах. Акт волі сам по 

собі не має квазі-юридичних наслідків. За переконанням вченого для 

здійснення соціального акту обіцянки, існує додаткова деонтична умо-

ва: обіцянка має бути сприйнята тим, до кого вона адресована. Саме це 

вказує на реципрокність того, хто дає обіцянку, та того, хто її отримує, 

та відрізняє обіцянку від повідомлення. Обіцянка, за Райнахом, мані-
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фестує те, що ми можемо назвати колективною інтенціональністю (у 

розумінні Searle
 
) [3, p. 13].  

Яким способом розміщується людина у її правовому існуванні? 

На нашу думку, о д н и м  із способів, який впорядковує, організовує 

буття-людини-в-праві (спів-буття-з-Іншими) є мова. На відміну від 

Райнаха, Хайдеггер вважає повідомлення своєрідним тлумаченням, 

відкриванням. Вихід за власні межі (причому не одинокого суб’єкта, а 

в бутті-з-Іншими), що дає людині змогу належати буттю, стає можли-

вим, коли людина  м о в и т ь. Хайдеггер надає слову визначальну 

роль, адже воно надає речі буття [10, c. 187, 188]. Право саме засобами 

мови скеровує правових суб’єктів в напрямку формування діалогу, 

щоб зберегти правовий простір, який складається між суб’єктами вна-

слідок причетності (буття-при-суті) до правової ситуації, як онтологіч-

ної основи правової реальності.  

Висновки. Право є людиномірним феноменом. Без людини пра-

во не існує.  Водночас людина не існує поза суспільством, так само як і 

суспільство не існує без людини. Тому, право виступає  о д н и м  із 

можливих способів організації співбуття людей у світі. Чи можливе 

співбуття-з-Іншим б е з мови? Адже існування мови без людини є не-

можливим. Людина мовить для того, щоб бути почутою. Тому мова, 

будучи соціальним утворенням, зумовлює існування й інших соціаль-

них інститутів. Попри це людина не вичерпує мовою свого існування.  

Антропологічна світоглядна позиція не дає змогу «об’єднати»  пра-

во та мову. Такий зв'язок є штучним та не дозволяє поглянути на право 

далі, ніж це дозволяють зробити нормативно-правові акти. Право та мова 

зустрічаються не на рівні правової форми, а в самій людині. Визначаль-

ною потребою індивіда є потреба в соціумі. Як право, так і мова виступа-

ють одними із способів співбуття індивідів, корелюючи між собою. 

Людина мовить, навіть коли вона мовчить (за Хайдеггером). Так 

само і право існує навіть без його фіксації у позитивному законі. Проте 

р е а л і з у в а т и конкретне індивідуальне право можна лише довівши 

своє право-вимогу до відома Іншого. Онтологічна укоріненість права 

та мови м о ж е полягати у тому, що право існує у зв’язку з потребою 

розімкнути своє буття назустріч Іншому, а це видається можливим 

здійснити за допомогою мови. В такому випадку, ґрунтуючись на тезі 

Хайдеггера про те, що слово надає речі буття, чи можемо ми припус-

тити, що мова надає буття праву? 
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ПРАВОВА ПРИРОДА МЕЖ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  

ТА ВЛАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Із початку розвитку України як незалежної держави істотно змі-

нився вектор розвитку суспільних процесів, що сприяло до пошуку 

нових наукових підходів до розуміння тих викликів часу, що стояли 

перед суспільством. До цього часу серед науковців, політиків та зага-

лом громадськості ведуться гострі дискусії щодо необхідності вибору 

тих чи інших пріоритетів: Схід чи Захід, європейські цінності чи східні 

традиції. На сьогоднішній день гостро постає проблема побудови ефе-

ктивно діючого державного механізму, котрий буде орієнтований на 

потреби суспільства і кожної окремої людини, формування державної 

політики в рамках забезпечення і гарантованості основних прав і сво-

бод людини. Саме тому необхідно підкреслити, що проблема аналізу 

сучасних процесів державотворення в Україні є дуже актуальною, то-

му вважаємо за необхідне провести подальший аналіз правової приро-

ди державної влади та влади місцевого самоврядування як основного 

чиннику, без розуміння котрого неможливим є проведення реформ в 

рамках обрання європейського вектору і затвердження європейських 

цінностей в Україні. 

Проблемам теоретичних засад державної влади, розгляду основних 

теорій походження місцевого самоврядування та визначення меж держав-

ної влади та влади місцевого самоврядування присвячували свої праці такі 

вчені, як М.О. Баймуратов, В.Б. Авер'янов, Г.В. Атаманчук, Ю.Л. Паней-

ко, М.І. Корнієнко, А.І. Лук'янов, В.Ф. Погорілко, Ю.О. Тихомиров,  

Ю.М. Тодика, Г.А. Дмитренко, В.М. Бабаєв, В.Д. Бакуменко, М.Х. Коре-

цький, В.С. Куйбіда, класики теорії місцевого самоврядування Р. Гнейст 

та Л. Штейн, французький історик та громадський діяч А. де Токвіль, ні-

мецькі вчені О. Фон Гірке, В. Шеффнер та інші. 

Однією із найважливіших проблем сьогодення в Україні є орга-

нізація державної влади, визначення її природи, завдань і функцій, 

осмислення нових підходів до розуміння розмежування державної 

влади і влади органів місцевого самоврядування. Перед теоретиками 

стоїть завдання визначення сутності і змісту демократичних цінностей,  

їхньої ролі в політико-правових процесах, розмежування понять «дер-

жавна влада», «публічна влада» та «місцева влада», розроблення такої 
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концепції державної влади, котра б відображала усі особливості дер-

жавотворення в Україні і була втілена в державно-правову реальність.  

Аналіз феномена влади та всієї багатогранності форм її прояву 

належить до однієї із найскладніших теоретичних проблем правознав-

ства. Витоки його  дослідження належать ще до часів античності, на-

буваючи подальшу наукову цілісність в роботах мислителів Нового 

Часу, працях дореволюційних та сучасних вітчизняних та зарубіжних 

учених. Але попри це на сьогоднішній день перед науковцями постає 

ряд питань: а що ж являє собою держава загалом,  в чому полягає сут-

ність державної влади та влади місцевого самоврядування, яка між 

ними існує межа та в чому полягає їх взаємозв'язок? 

З моменту введення в науковий обіг поняття «державна влада» 

вчені в різні історичні періоди намагались дати цьому явищу своє ви-

значення, керуючись економічними, соціальними, економічними полі-

тичними факторами, які мали місце бути в даний конкретний період 

часу. Різноманітність наукових поглядів на даний феномен створила 

основу для виникнення великої кількості науково-обґрунтованих кон-

цепцій, теорій і підходів до визначення державної влади. Аналізуючи 

дану категорію можна навести декілька прикладів. Так, концепцією, 

котра з'явилась однією із перших і отримала достатню обґрунтованість 

стала силова концепція державної влади, ідеологом котрої по праву 

вважається Ніколо Макіавеллі. Саме його робота під назвою «Государ» 

послужила початком розробки понятійного апарату цього явища. Мисли-

тель державну владу трактував як єдину силу, панівну над усіма безмежно 

і безумовно. В основі влади лежить страх, а для здійснення державної 

влади створюється держава як форма його реалізації. Сутність державної 

влади представлена в якості абсолютної сили, заснованої на страху пока-

рання, здатної підпорядковувати собі народ [1, с.40].  

Схожі погляди можна зустріти в Жана Бодена, який розглядав 

державну владу як силу, яку не можна обмежити і приборкати. Прави-

теля, на думку Ж. Бодена, ніхто і ніщо не обмежує. Коли державу по-

чали відокремлювати від правителя, вона успадкувала необмежену 

верховну владу цього правителя. 

Серед радянських авторів трактування державної влади у якості 

силового явища також знайшло сильний відгук у роботах різних авто-

рів. Особливістю радянської правової науки є те, що при характеристи-

ці державної влади традиційно замість терміна «сила» використовували 

слово «здатність». «У певних контекстах «сила» і «здатність» – це сино-

німи, цілком ідентичні поняття, тому що слово «сила» означає здатність 

виробляти якісь дії». Так,  М.А. Аржанов бачив у владі «здатність волода-

ря примусити підвладного». П.І. Стучка писав, що «влада мовою юристів 
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означає панування одного або декількох осіб над іншим, можливість не 

тільки самому діяти, а й вказувати як діяти іншим» [1, с.41]. 

На нашу думку, для силової концепції влади характерно розме-

жування поняття державної влади та органів державної влади, коли 

останні виступають лише як засіб досягнення цілей влади. Питання 

про розмежування суб'єкта та об'єкта влади в рамках даного підходу 

слабо розроблений. Це обумовлено тим, що влада в основному розгля-

дається як процес з одностороннім напрямком: суб'єкт панує, а об'єкт 

підкоряється. Аналізуючи дану концепцію, можна виокремити поло-

ження про те, що в рамках силової парадигми державна влада переслі-

дує і реалізує виключно свої інтереси, що призводить до її відчуження 

від суспільства, «відірваності від народу». В результаті державна влада 

протиставляє себе суспільству і формується як відчужена сила, що 

рано чи пізно призводить до її кризи, відбувається деформація її при-

роди, перетворення її в свавілля. У такому випадку потрібно поставити 

запитання: а що ж собою буде являти ця державна влада без підтримки 

суспільства? Чи можливе її існування поза межами соціуму без враху-

вання його інтересів?  

Однією із найбільш розповсюджених також є вольова концепція 

державної влади, яка базується на тезі німецького вченого Макса Ве-

бера: «Влада означає будь-яку проводити всередині даних соціальних 

відносин власну волю, навіть всупереч опору, незалежно від того, на 

чому така можливість заснована». У рамках даного підходу поняття 

державної влади отримало структурний розвиток. Влада розглядається 

як вольове відношення між суб'єктом і об'єктом влади [1, с.42].  

У радянській юридичній науці вольове трактування державної 

влади знайшло своє відображення у роботах М.І. Байтіна, Н.М. Кейзе-

рова, В.М. Корельського, А.І. Корольова, В.А. Ушакова.  

Детальний розвиток вольова концепція державної влади отри-

мала в монографії М.І. Байтіна «Державна і політична влада». У зазна-

ченій роботі науковця державна влада визначається як засіб функціо-

нування соціальної спільності при підпорядкуванні волі окремих осіб 

та їх об'єднань керівній у цій спільності волі. При цьому автор підкре-

слює, що державною воля стає тоді, коли вона походить від держави. 

Функціональна концепція державної влади користується вели-

кою популярністю і представлена в багатьох роботах як вітчизняних, 

так і зарубіжних вчених. У рамках даного підходу термін «функція» в 

більшості випадків розуміється як соціальна роль державної влади.  

З точки зору Н.В. Мельникова, саме функціональний підхід сприяє 

розкриттю керівної ролі будь-якого суспільного союзу або колективу 

людей з управління суспільством. Будь-який людський колектив об'єк-

тивно потребує влади. Це обумовлено тим, що в рамках будь-якого 
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суспільства завжди існує безліч різних інтересів. Саме влада має мож-

ливість приведення цих інтересів до спільного знаменника [2]. 

Конфліктологічна концепція державної влади виходить з тих 

самих передумов, що і функціональний підхід до визначення влади, 

однак різняться вони у розкритті суті владних відносин. І функціона-

льний, і конфліктологічний підходи виходять з того, що в будь-якому 

суспільстві є конфлікти і завданням влади є вирішення цих конфліктів 

й визначення пріоритетних інтересів. Функціональна концепція пред-

ставлена двома сторонами владних відносин, а у конфліктологічній 

концепції розглядається трьохрівнева модель: сторони, що перебува-

ють у конфлікті, та держава, яка є нейтральною стороною і виступає як 

незалежний суб'єкт [1, с.42].  

На нашу думку, аналізуючи дані концепції потрібно знайти відпо-

віді на питання про те, в чому полягає природа даних конфліктів та наскі-

льки об'єктивним явищем є виникнення суперечностей у суспільстві. 

Адже відповіді на ці питання допоможуть краще розуміти суть протікання 

суспільних відносин та роль державної влади у їх врегулюванні. 

Варто зауважити, що дослідження природи державної влади в 

демократичній державі не може бути не пов'язаним із розкриттям сут-

ності і розмежування місцевої влади та державної влади. Адже система 

організації влади в державі становить сукупність органів влади народу, 

які мають різні форми здійснення цієї влади. Кожен орган влади ство-

рений для реалізації заданих цілей і програм публічного управління, 

які забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, 

безпеку держави і суспільства, вирішення питань соціально-економіч-

ного та культурного значення. 

Бельгійські вчені Д. Ван Аше та Г. Дірік, визначаючи сутність 

проблеми реалізації влади в місцевому управлінні, справедливо наго-

лошують на необхідності з'ясування критеріїв, за якими необхідно 

провести межу між центральною та локальною владою та їх взаємоз-

в'язок. Сучасна влада — це цілісна система органів державної, регіо-

нальної, місцевої влади, що здійснюють управління суспільно значу-

щими справами від імені та за дорученням суверена – територіальних 

громад і всього народу . 

Територіальна організація влади, як науково обгрунтована лока-

лізація взаємопов'язаних просторових поєднань систем і форм органі-

зації влади, базується на нормативно-правовій основі та політичній 

організації суспільства. Розрізняють три рівні територіальної організа-

ції влади у структурі держави: макрорівень – територія країни; мезорі-

вень – територіальна організація влади регіонів та областей; мікрорі-

вень – місцева влада (села, селища, міста). 
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У питанні зміцнення і стабілізації, підвищення ефективності 

здійснення державної влади важлива роль належить місцевій владі. Як 

зазначає відомий український вчений М. Баймуратов, «незважаючи на 

визначену «автономію», інтерес муніципальної влади є все-таки час-

тиною загального соціального інтересу, реалізованого в рамках держа-

вного». Теорія місцевого самоврядування вже протягом багатьох сто-

літь є предметом наукових дискусій. На нашу думку, в рамках осмис-

лення питання про межу державної та місцевої влади слід проаналізу-

вати чи має громада окрему, відмінну від держави владу; чи є місцеве 

самоврядування частиною державного механізму, а чи є окремим су-

б'єктом в рамках владних відносин у суспільстві. 

Питання сутності реалізації влади на місцевому рівні і на сього-

дні є одним із найскладніших питань державно-правової теорії та 

практики. Розглядаючи це питання, необхідно відзначити, що погляди 

науковців щодо змісту влади, що здійснюється на місцевому рівні, ду-

же різняться. Так, на думку В. Погорілка, Ю. Старилова, В. Чиркіна, 

місцева і муніципальна влада являє собою відносно самостійний вид 

влади в системі народовладдя – владу територіальних спільностей [3, 

с.7]. О. Кутафін стверджує, що органи державної і місцевої влади – 

різні форми реалізації влади народу, а місцеве врядування – це спосіб 

не тільки децентралізації управління, а й організації та здійснення вла-

ди на місцях, який забезпечує самостійне вирішення громадянами пи-

тань місцевого життя, організаційне уособлення управління місцевими 

справами в системі управління суспільством і державою [4, с.358]. 

Діаметрально протилежної точки зору про те, що  місцева влада 

– це різновид державної влади, дотримується Г. Чеботарьов, який вва-

жає, що ця влада «за своєю природою не може бути іншою, ніж вла-

дою державною» [5, с.85]. На думку В. Куликова, І. Васина, органи 

місцевого управління і самоуправління є складовою частиною системи 

державного управління [6, с.1]. Шведський вчений С. Монтін наголо-

шує, що з погляду конституції та загальної ієрархії політичних інсти-

тутів, і муніципалітети є частиною державної адміністрації, що здійс-

нюють «делеговану державну владу». На думку В. Шаповала, суть 

місцевого самоврядування випливає з природи більш широкого явища 

— державного владарювання і є його різновидом на місцях [7, с.51]. 

Спільною позицією названих науковців є твердження про те, що народ 

може бути джерелом лише одніє влади – державної, а вже влада на 

місцях є похідною від останньої. 

Деякі із вчених займають компромісну позицію щодо даної про-

блеми. Зокрема, М. Орзіх, О. Діденко, В. Мальцев та інші автори ви-

знають подвійну сутність влади місцевого самоврядування, у якій од-

ночасно поєднуються два начала: громадівське і державне. Так,  



 Секція 2. Антропосоціокультурна природа публічного права 230 

М. Орзіх вважає, що саме синтез громадівської та державної теорій 

дасть конституційну можливість «входити в правові ворота», а не 

«трощити муніципальні огорожі», які небезуспішно споруджені на 

місцях під впливом «революційної психології і суверенного бешкету-

вання місцевих рад» [8, с.64]. 

На нашу думку, однозначно не можна відкидати синтез громадів-

ського і державного в системі управління на місцях, який є досить важли-

вим елементом для суспільства. Ефективне вирішення місцевих питань 

потребує швидкого реагування як з боку громади, так і з боку держави.  

У кожному конкретному випадку виникнення об'єктивних суперечностей 

в житті суспільства та їх усунення і знаходження компромісу не завжди є 

можливим тільки силами органів місцевого самоврядування.  

Висновки. На підставі здійсненого нами аналізу основних кон-

цепцій державної влади, можна стверджувати про те, що її сутність та 

зміст на сьогоднішньому етапі доцільно розглядати в контексті лібера-

льних підходів, за яких державна влада найоптимальніше являє собою 

самостійний вид публічної влади, інститут політичної системи суспі-

льства і форму народовладдя. Державну владу можна розуміти, як сис-

тему публічних відносин між різними суб'єктами, у межах яких реалі-

зуються функції держави, що спрямовуються на забезпечення основ-

них прав і свобод людини і громадянина, подолання і вирішення об'єк-

тивних протиріч, що виникають у суспільстві, встановлення правил 

суспільної діяльності та забезпечення безпеки у процесі протікання 

суспільного життя. 

Варто також зазначити, що основне призначення державної вла-

ди повинно полягати у побудові цілісного комплексу політико-

правових та соціально-економічних умов, в рамках якого будуть фор-

муватись цивілізовані відносини в ключі: людина – територіальна гро-

мада – суспільство – держава. Реалізація такого завдання буде можли-

вою лише при синтезі державного і громадянського в управлінні спра-

вами на місцях. Поєднання цих двох начал призведе до подолання роз-

двоєння влади, що призводить до політичної нестабільності, розши-

рення участі громадян в управлінні справами суспільства і держави, 

прийняття важливих рішень, сутність яких узгоджується з інтересами 

суспільства, будівництва суспільного життя, гідного кожної людини. 
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 «РОЗКІШ» ЯК ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУАННЯ  

(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ) 

 

Категорія «розкіш» є новою для вітчизняної науки фінансового 

права. Її поява обумовлена невідворотними змінами, що відбуваються в 

суспільстві, а також викликами, з якими зіштовхується сучасна держава 

в ХХІ столітті. Зміна економічної кон’юктури в Україні та обраний век-

тор розвитку, який вказує на Захід безумовно слугують потужним по-

штовхом для усвідомлення важливості появи нових категорій. 

Розкіш, як об’єкт оподаткування не досліджувався вітчизняними 

юристами-фінансистами. Однак, це не означає що важливість вивчення 

такої категорії при цьому зменшується. 

Для об’єктивного підтвердження існування оподаткування пред-

метів розкоші, варто провести екскурс до історії становлення категорії 

«розкіш» на історичному полотні розвитку людства. 

Виникнення податків своїм корінням йде в глибоку давнину, в 

часи формування суспільства та виникнення суспільних потреб. Так чи 

інакше особи, які на певному відрізку часу брали на себе ініціативу в 

управлінні цілими народами, містами – державами, імперіями, держа-

вами у своїй політичній та законотворчій діяльності пересікались з па-

ралеллю, яка стосувалась податків, їх введення та збору.  Історичний 

нарис оподаткування розкоші, на думку автора, слід розпочати із перед-

історії оподаткування, яка бере сій початок як не дивно в Біблії.  

Як слушно зауважує Андрущенко В.Л. й Тучак Т.В. «Близький 

Схід, а потім Європа – релігійні центри, звідки християнство пошири-

лося на весь світ. Тому з концептуальної й моральної точок зору приро-

дно і важливо звернутися до передісторії тих начал оподаткування, кот-

рі виникли близько чотирьох тисяч років тому і описані в священній книзі 

іудеїв і християн – Біблії. Заповіді, цінності, притчі Святого Письма вкорі-

нялися в масову свідомість упродовж довгих віків. У результаті стосовно 

всіх сфер суспільного життя сформувалася віросповідна традиція, в тому 

числі і християнська етика оподаткування [1, с.118].  

За визначенням «Католицької енциклопедії», десятина – «десята 

частина від усіх чесно одержаних плодів земних і доходів, передана 

через священнослужителів церкви Богу як визнання його вищої влади 

над людьми». [2]  
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Податок, який домінує у Старий Заповіт, – десятина. Будучи де-

сятою частиною від доходу, врожаю, приплоду, десятина тим самим 

поєднувала в собі елементи доходного і майнового оподаткування. 

Про податки нагадує діяльність перших царів Ізраїлю Саула, Да-

вида і Соломона, життя яких відноситься за різними джерелами до XI–

ХIII століть до н. е.  

Так, «…за царя Саула пророк Самуїл говорить про десяту части-

ну «від посівів ваших і з виноградників ваших», «від дрібної худоби 

вашої» [1]. В нагороду за перемогу над Голіафом цар обіцяє перемож-

цю, крім інших благ, «будинок його батька зробить вільним в Ізраїлі» 

[1]. Інтерпретатори Біблії коментують ці слова як дарування особливої 

царської прихильності – повного звільнення переможця та його сім’ї від 

податків до кінця життя» [3, с.42]. 

Початок збору десятини було покладено за біблійних часів. Оскі-

льки вплив християнства на становлення та розвиток західної цивіліза-

ції має беззаперечно одне із вирішальних значень, не дивним являється 

той факт, що з плином часу фіскальна практика на довгий час залишила 

вказаний вид податку.   

Система податків Стародавньої Греції, мала у своєму складі та-

кож десятину, про які згадується у святому письмі. Десятина мала ви-

гляд подоходного податку, але на думку П. Гіро «…вона накладалася 

тільки на землевласників, і це природно, тому що в ту епоху багатство 

складалося майже виключно в земельних володіннях» [4, с. 76]. 

Однак, близько 500 року до н.е. справляння десятини припиня-

ється. Натомість вводяться відповідні митні збори, оскільки на новий 

рівень виходить розвиток торгівлі. Водночас, з’являється нова традиція, 

яка вирізняє історично Стародавню Грецію в частині оподаткування. 

Так, держава розпочала покладати на багатих жителів певні обтяження. 

Їх суть зводиться до того, що в тому випадку, якщо необхідно було 

спорядити зброєю корабель або ж відсвяткувати певне торжество, вка-

зані витрати покладались вийнятково на багатих жителів. Вказаний 

звичай називався літургією. 

Як зазначає П. Гіро, «Під час Пелопоннеської війни і такого за-

ходу виявилося недостатньою. Тоді хотіли обкласти прямими податка-

ми власників. Але тепер не обмежувалися одними землевласниками. 

Був обкладений капітал у всіх його видах. Цей капітал називався ейфо-

рою» [4, с.76].  

Вказаний податок, як засвідчують джерела, справлявся виключно 

під час війни. В мирний час останній не стягувався. 

Особливістю оподаткування розкоші в Стародавній Греції було те, 

що її жителі сприймали стягнення з їх капіталу на державні потреби відпо-

відних податків дещо інакше, ніж це сприймається в сучасному світі. 
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«Любов до батьківщини, марнославство, бажання перевершити 

великодушністю інших, прагнення до популярності все це змушувало 

афінянина мужньо переносити вимоги держави і віддавати навіть біль-

ше, ніж скільки його просили. Наче існувало моральне зобов’язання йти 

далі виконання своїх обов’язків. І до тих, кто обмежувався лише вико-

нанням необхідного, відноси-лись недоброзичливо» [4, с.79].  

Чи не однією з перших податкових систем, яка багато в чому ви-

значила майбутню долю категорії «розкіш», як об’єкта оподаткування 

являється Древній Рим.  

Як зазначає Пушкарьова В.М. «На ранніх етапах розвитку Римсь-

кої держави податкові механізми використовувалися виключно для фі-

нансування військових дій. Громадяни Риму оподатковувалися відпові-

дно до свого достатку на підставі заяви про свій майновий стан та сі-

мейний стан (прообраз декларації про доходи). Визначення суми подат-

ку (ценз) проводилося спеціально обраними чиновниками.  

У IV-III ст. до н.е. розвиток податкової системи призвів до вини-

кнення як загальнодержавних, так і місцевих (комунальних) податків. 

Однак, єдиної податкової системи в той період не існувало і оподатко-

вування окремих місцевостей визначалося лояльністю місцевого насе-

лення до метрополії, а також успіхами у військових заходах держави. У 

випадку переможних воєн податки знижувалися, а часом скасовувалися 

зовсім і замінялися винятково контрибуцією.  

Розвиток державних інститутів Рима об'єктивно призвів до прове-

дення імператором Августом Октавіаном (63 р. до н.е. – 14 р. н.е.) карди-

нальної податкової реформи, в результаті якої з'явився найперший загаль-

ний грошовий податок, так званий «трибут». Контроль за оподаткуванням 

стали здійснювати спеціально створені фінансові установи. Основним по-

датком держави виступив поземельний податок. Податками обкладалися 

також нерухомість, раби, худоба й інші цінності» [5, ст. 56].  

Існували і непрямі податки, такі як податок з обороту по ставці  1%, 

особливий податок з обороту за торгівлю рабами - 4% і податок на звіль-

нення рабів – 5% від їх вартості (ціни). У 6 р. н .е. імператор Октавіан Ав-

густ ввів податок на спадщину – 5%. Податком зі спадщини оподатковува-

лись лише громадяни Риму. Податок мав цільовий характер. Одержані ко-

шти направлялись на пенсійне утримання професійних воїнів [6, с.34]. 

Період Середньовіччя називають «темними часами», оскільки ве-

ликих зрушень у розвитку культури, суспільства    ( в тому числі опода-

ткування) не відбулося. Водночас, відбулось зародження основ, які по-

клали початок формуванню нової форми суспільного та економічного 

устрою суспільства – капіталізму.  

Франція X–XVIII ст. стала зразком західноєвропейського феода-

лізму. В умовах зміцнення станово-представницької монархії зростає 
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роль держави. Для забезпечення її функціонування складається відпові-

дна фіскальна система. Держава в цей час не тільки встановлює квоту 

оподаткування, але й здійснює контроль за збором податків і платежів. 

Використовувалося як пряме, так і непряме оподаткування. Серед осно-

вних податків необхідно визначити: подушні, поземельні, майнові, по-

датки на дохід, комунальні та місцеві податки, надзвичайні податки, 

митні збори. Прямі податки збирала община, непрямі, а пізніше і прямі 

– відкупники [7, с. 215]. 

Як бачимо, предмети розкоші у різні часи сприймались абсолютно 

не однаково. Але, як підказує історичний екскурс, земля, рухоме та неру-

хоме майно, коштовності, спадщина ось вже не одне століття підлягають 

оподаткуванню. І така традиція збереглась до сьогоднішнього часу. 

Так, у Франції стягується податок на розкіш або «солідарний по-

даток на стану», який існує вже 30 років. Зараз його платять близько 

600 тис. чол., І в 2011 році він приніс в казну 4,2 млрд. Євро. Даний по-

даток стягується з фізичних осіб, які володіють майном вартістю понад 

1,3 млн. євро (до недавнього часу 800 тис. євро). Відповідно до нових 

правил, введеними в 2011 р, цей податок стягується в розмірі 0,25% з 

майна вартістю від 1,3 до 3 млн. євро і 0,5% з майна дорожче 3 млн єв-

ро. Податком обкладаються всі рухомі і нерухомі активи багатих гро-

мадян, що належать їм на 1 січня податкового року [8]. 

В Англії аналогом податку на розкіш є гербовий збір на нерухомість, 

який сплачується при її покупці. Ставка податку залежить від вартості 

об'єкта: 1% - для житла вартістю 125-250 тис. ф. ст., 3% - якщо воно кош-

тує 250-500 тис. ф. ст., 4% - для об'єктів дорожче 500 тис. ф. ст. [8]. 

В  Іспанії  податок  на  багатство  стягується  з  майна фізичних 

осіб вартістю більше 700 тис. євро (для сімейної пари – 2 млн євро). 

Об’єктами податку є, зокрема, активи, що  класифікуються  як  історич-

на  спадщина;  витвори  мистецтва  та  антикваріату;  предмети  домаш-

ньої  обстановки та вжитку [9, с. 91]. 

Податок на багатство у Швейцарії справляється на кантонально-

му/общинному рівні та вважається прогресивним. Базою оподаткування 

є сума валових активів, а об’єктами оподаткування виступають нерухо-

ме майно, рухомі активи (цінні папери і банківські депозити, викупна 

вартість страхування життя, автомобілі, частки нерозподіленої спадщи-

ни). Оподаткуванню підлягають також активи, що не приносять будь-

якого доходу. Звільняються від оподаткування пакети акцій іноземних 

підприємств і заводів, власність за кордоном [10]. 

У Китаї податки на розкіш поширюються на будь-які товари, які 

формально можна віднести до люксових (дорогі годинники, парфуме-

рія, одяг, вино, електроніка). Ставка податку складає 15%. Термін «по-

даток на розкіш» включає у себе також різні мита: імпортні, ПДВ і по-
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даток на споживання. Податкові ставки залежать від виду продукції 

(для елітної косметики або парфумерії мито на імпорт складає близько 

50%, ставка ПДВ – 17%, а інші податки на споживання – 10% [11]. 

Податок на розкіш в Нідерландах справляється з чистих індивідуа-

льних накопичень. Об’єктом оподаткування вважається уся власність ре-

зидентів, незалежно від її місця розташування. Ставка податку на багатство 

складає 0,8%. В Нідерландах діє система податкових відрахувань, до яких 

належать відрахування боргів та особистих субсидій [12]. 

 Не дивлячись на це, в наукових колах не має однозначної відповіді 

на запитання: чи потрібно взагалі оподатковувати предмети розкоші? 

Негативно до оподаткування розкоші ставився німецький полі-

тичний діяч Ф. Лассаль (1825–1864), який говорив про те, що «Справж-

ні податки на розкіш завжди стоять перед альтернативою: або вони стя-

гуються в помірному розмірі і стосуються невеликої жмені людей (ди-

вовижно нікчемною ...), - і в результаті дають дуже невелику суму, не 

варту уваги, - чи ж вони стягуються в високому розмірі. І тоді прино-

сять ще менше, податок стає майже зовсім безприбутковим» [13, с. 93]. 

Водночас, англійський філософ Б. Мандевіль (1670–1733) зазна-

чав: «Обман, розкіш і марнославство повинні існувати, бо ми отримує-

мо від них вигоди. Одна чеснота не може зробити народи процвітаючи-

ми»
 
[14, ст. 91]. 

Висновки. 1. Категорія «розкіш» як об’єкт оподаткування була 

відома історично багатьом державам, які існували в різний час, але які 

по-різному розуміли  її значення. 2. Стародавня Греція та Древній Рим 

стали першими щодо запровадження податку на майно, податку на спа-

док, і тим самим розпочали все більш активне використання допомоги 

найзаможніших верств населення задля забезпечення власного розвит-

ку. При тому, введення перепису населення та оцінка майнового стану 

жителів Римської імперії безумовно були першими проявами розрізнен-

ня громадян за майновим станом. 3. Розкіш являється об’єктом оподатку-

вання в сучасному капіталістичному світі, хоча кожна країна має унікальні 

за своєю правовою природою традиції оподаткування розкоші. 4. Дослі-

дження розкоші, задля її розуміння та застосування вітчизняною фінансо-

вою наукою безумовно необхідно проводити з урахуванням історичних 

традицій, звичаїв, а також передового світового досвіду.   
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ЦІЛІСНОСТІ ДЕРЖАВ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ НАЦІЙ 

 
В умовах подій, які відбуваються на теренах сучасних держав, 

зокрема і на території України, закономірним є посилення уваги до 
закріплення, розуміння і реалізації таких основоположних принципів 
публічного права, як територіальна цілісність держав та права на наці-
ональне самовизначення. Основною метою дослідження суті даних 
засад суспільно-політичного та правового існування будь-якої держави 
є відшукання правильної моделі їх співвідношення та співіснування.  

Жодна держава не може існувати без такої цінності та правової 
засади як територіальна цілісність. Інтегрітет держави являє собою 
обов’язкову та необхідну умову для ефективного та стабільного розви-
тку її народу, та людини як найвищої цінності, зокрема. Закріплення та 
практична реалізація досліджуваного принципу сприяє забезпеченню 
народного та державного суверенітетів, зміст яких полягає в закріп-
ленні права кожної держави та її населення на самостійне вирішення 
питань внутрішнього життя країни та незалежність у здійсненні внут-
рішньої політики. В якості ключового принципу правових відносин 
між суверенними державами обов’язок поважати територіальну ціліс-
ність та непорушність кордонів держав вперше був закріплений в Ста-
туті Ліги Націй, члени якої зобов’язувалися шанувати й зберігати від 
зовнішнього нападу територіальну цілісність та політичну незалеж-
ність учасників цієї організації (стаття 10 Статуту). Важливість даного 
принципу була пізніше підтверджена у нормах таких основоположних 
міжнародних актах як Статут ООН 1945 року, Декларація про принципи 
міжнародного права 1970 року та Заключний акт Наради з безпеки і спів-
робітництва в Європі 1975 року. Україна, як учасниця ООН та ОБСЄ та 
сторона, яка приєдналася до наведених міжнародних договорів, встанови-
ла територіальну цілісність в якості основи конституційно-правового уст-
рою держави. Стаття 2 Конституції України передбачає, що суверенітет 
України поширюється на всю її територію. Територія України в межах 
існуючого кордону є цілісною і недоторканною. А стаття 132 Конституції 
України проголошує, що територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності державної території [1]. 

Принцип територіальної цілісності полягає в закріпленні й гара-
нтуванні в міжнародних договорах таких правил міждержавного діало-
гу, які виключають можливість вчинення будь-яких дій, які прямо чи 
непрямо можуть порушити територіальну цілісність держави, у розу-
мінні неподільності суші й державних кордонів, надр, повітряного 
простору, континентального шельфу тощо в межах державного кордо-
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ну та за його межами в передбачених законом випадках (полярні стан-
ції, судна, кораблі, консульства, посольства) [7, с. 14]. 

До основних положень, які розкривають суть принципу терито-
ріальної цілісності держав, відносять такі: утримання держав від пог-
рози силою чи її застосування проти територіальної цілісності або по-
літичної незалежності будь-якої держави; утримання держав від наси-
льницьких дій, що позбавляють народи права на самовизначення, сво-
боду та незалежність; утримання держав від організації та заохочення 
іррегулярних сил та військових банд для вторгнення на території ін-
ших держав; утримання держав від перетворення територій інших 
держав на об’єкт воєнної окупації або застосування інших силових 
заходів на порушення норм міжнародного права [8]. 

Територіальна цілісність передбачає такий юридичний статус 
центральних органів влади, адміністративно-терито-ріальних і націо-
нально-державних регіонів країни, який забезпечує політичну, еконо-
мічну, інформаційну єдність усіх територій у рамках країни [6, c. 344]. 

 Водночас, ще однією цінністю, яка визнається і закріплюється 
нормами публічного права (міжнародного права та національного пра-
ва більшості сучасних держав), є право на самовизначення націй (на-
родів). У зв’язку з невизначеністю та складністю тлумачення даного 
принципу, на практиці право на самовизначення часто використову-
ється як положення, що виправдовує дії осіб чи спільностей, що праг-
нуть порушити територіальну цілісність держави, в якій вони прожи-
вають. На основі того, яким чином співвідносяться право на самовиз-
начення та територіальна цілісність держав, спробуємо відповісти на 
запитання: чи є обґрунтованим посилання на право національного са-
мовизначення при здійсненні сепаратистської діяльності. 

 З моменту виникнення ідеї національного самовизначення, ро-
зуміння даного принципу зазнавало декількох змін. Професор Флет-
черської школи права та дипломатії Херст Ганнум виділяє три епохи 
розвитку поняття самовизначення. Перша епоха почалася в дев'ятна-
дцятому столітті і тривала протягом «Вільсонського періоду», що за-
кінчується приблизно 1945 року. Протягом даного періоду характер-
ними особливостями самовизначення було те, що воно було чисто по-
літичним принципом, який стосувався більше надання права автономії, 
ніж права на державність для етнічних і національних груп. Наприкін-
ці XIX і – початку XX століть, концепція самовизначення була закріп-
лена в межах іншої, набагато важливішої, політичної мети сприяння 
миру в усьому світі. Саме в наведеному контексті право на самовизна-
чення було вперше сформульоване Президентом Сполучених Штатів 
Америки Вудро Вільсоном на об’єднаній сесії конгресу США. Виок-
ремивши у своїй промові знамениті «чотирнадцять принципів», 
В.Вільсон був проголошений ідейним і реальним засновником «нової 
дипломатії», основним положенням якої став принцип національного 
самовизначення. Вільсон розрізняв «внутрішнє» і «зовнішнє» тлума-
чення самовизначення. Зовнішнє самовизначення стосувалося право 
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народу обирати його власну форма правління без зовнішнього тиску. 
Дана форма була для нього набагато більше неспокійною, тому він 
рідко згадував про самовизначення як про право створення незалежної 
держави. Термін самовизначення слід розуміти в контексті акценту на 
внутрішню політику держави щодо захисту прав культурної та мовної 
меншості  [4, c. 3]. Дуже цікавим є той факт, що пізніше родоначаль-
ник даного принципу та його найближче оточення (зокрема державний 
секретар США Роберт Лансінг) писали про те, що принцип національ-
ного самовизначення заряджений динамітом і вони не мали ніякого 
уявлення про існування стількох національностей коли пропонували 
даний принцип для міжнародних відносин [9, с. 39].  

Створення Організації Об'єднаних Націй в 1945 році ознамену-
вало собою початок другої епохи ідеї самовизначення. На відміну від 
Статуту Ліги Націй, Статут ООН згадує право на самовизначення два 
рази. В даному міжнародно-правовому акті самовизначення закріплено 
як принцип. Однак, ООН не розглядає даний принцип як абсолютний 
та необмежений. 

Найважливішим документом у справі визнання і заохочення 
права на самовизначення була Декларація ООН про надання незалеж-
ності колоніальним народам 1960 року. Професор Ганнум зазначає, що 
самовизначення цього періоду характеризують чотири положення, 
принципи: 1) самовизначення відноситься тільки до деколонізації; 2) 
це не відноситься до націй та народів, більше стосується територій; 3) 
самовизначення починає вважатися абсолютним правом, хоча, знову ж 
таки, тільки для колонії; 4) самовизначення не передбачало відділення, 
оскільки територіальна цілісність існуючих держав і більшості колоні-
альних територій захищалася. 

Істотна особливість цього періоду полягає не в тому, що всі на-
роди мають право на самовизначення, але в тому, що всі колонії мали 
право бути незалежними. 

Третя, і найбільш проблематична, епоха у розвитку даної кон-
цепції почалася з кінця деколонізаційного періоду (кінець 1970-х ро-
ків) і продовжується до теперішніх часів. Цей етап характеризується 
новим ставленням до права на самовизначення, а саме, кожна відмінна 
етнічна чи національна група має право на самовизначення  [4, c. 4].  

Сучасні міжнародно-правові акти визначають, що всі народи 
завжди мають право в умовах повної свободи визначати, коли і як вони 
бажають, свій внутрішній і зовнішній політичний статус без втручання 
ззовні та здійснювати за своїм розсудом свій політичний, економічний, 
соціальний і культурний розвиток. Шляхами реалізації даного права є 
створення суверенної та незалежної держави, вільне приєднання до 
незалежної держави, об’єднання з нею або установлення іншого полі-
тичного статусу [2].     

 Зі змісту статей Міжнародного пакту про громадянські та політич-
ні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні пра-
ва та Декларації про принципи міжнародного права можна виділити фор-
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ми національного самовизначення. Форми національного самовизначен-
ня: 1) економічне самовизначення; 2) соціально-етнічне самовизначення; 
3) культурне самовизначення; 4) політичне самовизначення. 

Політичне самовизначення в свою чергу можна поділити на два 
види: внутрішнє та зовнішнє. Внутрішнє політичне самовизначення 
полягає у набутті автономії в межах держави, створення не тільки ви-
конавчих органів влади, представницьких закладів і суду, але і полі-
тичних партій, національних рухів, електорату, формування політичної 
свідомості, участь у прийнятті державних рішень, які стосуються інте-
ресів національної спільноти, представництво у законодавчих та інших 
колегіальних державних органах, участь у місцевому законодавстві. 
Вид зовнішнього самовизначення передбачає обрання свого державно-
го статусу або як окремої держави, або як національно-терито-
ріального утворення у складі іншої держави, чи як держави, що вхо-
дить до об'єднання декількох держав тощо. 

З наведеного, на перший погляд, можна зрозуміти, що реалізація 
зовнішнього політичного самовизначення націй (народів) суперечить 
та становить загрозу територіальній цілісності суверенних держав. Всі 
інші форми національного самовизначення не суперечать даному ос-
новоположному принципу публічного права. 

Однак, необхідно вказати, що самовизначення не можна тракту-
вати як абсолютну цінність у всіх випадках. Необхідно обмежити за-
стосування цього права в рамках принципу цілісності держави. Це ви-
ходить з положення Декларації про принципи міжнародного права, в 
якому говориться про те, що ніщо, сказане про самовизначення наро-
дів, не повинно тлумачитися як  таке, що санкціонує або заохочує 
будь-які дії, які приводили б до розчленовування або до часткового або 
повного порушення територіальної цілісності або політичної єдності 
суверенних незалежних держав, що діють з дотриманням принципу 
рівноправності і самовизначення народів і внаслідок цього мають уря-
ди, представляють весь народ, що належить до даної території, неза-
лежно від раси, віросповідання та кольору шкіри [2]. 

Цікавими є також думки А.Я.Йонгмані та А.П.Шмідта, які стве-
рджують, що зовнішнє самовизначення може бути рекомендовано 
тільки народам, що зазнали колоніальної залежності або іноземної 
окупації. В інших випадках сецесія виправдана тільки там, де влада 
допускає масові порушення прав людини і постійно пригнічують якусь 
спільноту [5, с.109]. 

Тобто, зовнішнє національне самовизначення можливе лише в 
окремих та виключних випадках. І оскільки данні випадки прямо не 
передбачені ні в міжнародно-правових актах, ні в системах національ-
них законодавств, питання щодо правомірності відділення спільнот від 
існуючих держав  вирішується за розсудом самих держав.  

Можна погодитись з думкою професора школи права Вандербі-
льтського університету Джонатан І. Чарні, який на прикладі визнання 
Косово окремою державою визначив три критерії (випадки), що дозво-
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ляють підтримку (визнання) міжнародною спільнотою претензій наці-
ональної спільності на самовизначення «неколоніального характеру». 
До таких критеріїв він відносить: 1) безрезультатне використання мир-
них методів вирішення національного конфлікту; 2) демонстрація того, 
що люди, які діють з метою національного самовизначення певної 
групи, представляють волю більшості цієї групи; 3) застосування сили 
та висунення вимог незалежності можливе лише в якості «last resort»,  
«ultima ratio» («виправдане відділення», тобто таке, що є останнім та 
виключно можливим виходом з даної ситуації) [3, c. 460].  

Якщо дані умови не дотримуються національними спільнотами, 
які прагнуть незалежності, їхні діяння міжнародною спільнотою бу-
дуть визнаватися сепаратизмом, при цьому зовнішнє національне са-
мовизначення не буде мати місце.  

Висновки. 1. Принципи територіальної цілісності держав та 
права націй та народів на самовизначення не протистоять та не супе-
речать один одному, оскільки, будучи фундаментальними регулятора-
ми міжнародних публічних відносин, вони мають застосовуватися 
комплексно, як єдине ціле. Самовизначення етнічних спільностей, не-
залежно від шляхів його реалізації, не повинно тлумачитися як явище, 
що порушує територіальний інтегрітет держави.  

2. Прагнення до відокремлення певної територіальної чи етніч-
ної групи від держави, та прагнення до створення нової суверенної 
держави  будуть вважатися самовизначенням лише в окремих випад-
ках та при обов’язковому дотриманні норм міжнародного права. Кри-
теріями визнання таких прагнень та дій виявом права на самовизна-
чення є: масове порушення прав національних спільностей урядом 
держави, в межах якої вони існують, виснаження мирних методів вре-
гулювання спорів між даними суб’єктами, та відокремлення від держа-
ви як єдиний можливий засіб вирішення конфлікту («ultima ratio»). 

3. У разі якщо даних критеріїв не дотримуються діяння спрямо-
вані на відокремлення частини території від держави та створення но-
вої держави будуть визнаватися сепаратистськими, тобто такими що 
порушують норми міжнародного права. Вищенаведене буде кваліфіку-
ватися злочином, а саме, порушенням територіальної цілісності держа-
ви. Посилання сепаратистів на право на самовизначення у якості ви-
правдання своїх дій не буде правомірним. 

4. На превеликий жаль, зміст норм міжнародного права, що закріп-
люють принцип національного самовизначення, мають розмитий харак-
тер. Тому на практиці діяння, спрямовані на відокремлення від держави, 
визнаються реалізацією права на самовизначення чи порушенням прин-
ципу територіальної цілісності держав залежно від розсуду суб’єктів між-
народного права. Для уникнення неправильного тлумачення і кваліфікації 
таких випадків та для чіткого розуміння співвідношення розглянутих 
принципів необхідним є прийняття універсальних міжнародно-правових 
норм, які б комплексно врегулювали дані питання. 
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УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Майже чверть століття радянського типу мислення після Рево-

люції гідності та тих потрясінь, що спіткали Україну опісля, повинні 
були б завершитися ментальним оновленням українців, їх самоусвідо-
мленням як європейської нації. Європейський вибір українського на-
роду сьогодні звучить уже не як гучне гасло, а як реальна та цілком 
однозначна вимога до влади щодо побудови та  реалізації як зовніш-
ньої, так і внутрішньої політики України.  Але очевидно, що зміни в 
державі та у ментальності цілого народу за місяць чи рік здійснити 
неможливо – це складний і тривалий процес, що розтягнеться на кілька 
поколінь. До сьогодні в Українській державі та її податковому праві 
відбувається зіткнення цивілізацій – західної і східної. Д. Гетманцев, 
називаючи східну цивілізацію не інакше як «русским миром», визначає 
ті якості, які українське суспільство успадкувало від неї, а саме: по-
дитячому безпосередня віра в царя або героя, здатного змінити життя 
без нашої участі; патерналізм у відносинах із державою, яка нам зав-
жди щось винна, відособлення себе від держави; правовий нігілізм, 
який є суттю нашої правової культури, властивої абсолютно однако-
вою мірою як державі, так і людині. Водночас вчений наголошує, що 
виокремлені властивості східної цивілізації переконують в тому, що 
дана парадигма не працює без сильної руки [5].  

Мусимо констатувати, що і податкове право України сьогодні 
розвивається на фоні зіткнення європейського майбутнього та постра-
дянського минулого, а відтак і боротьби за першість двох світоглядних 
концепцій – етатизму та антропоцентризму. Саме тому дослідження 
будь-яких явищ податково-правової дійсності, в тому числі і патерна-
лізму, неможливе лише в парадигмі одномірної раціональності і вима-
гає урахування як етатитсьских стандартів правопізнання, так і проти-
лежної етатизму парадигми праворозуміння – антропоцентристської. 

Незважаючи на широкий спектр проведених в останні роки нау-
кових досліджень проблем патерналізму у різних сферах знань, вони в 
значній мірі носять сутогалузевий не правовий характер. Зокрема, де-
які аспекти досліджуваної теми знайшли своє відображення в науко-
вих працях таких філософів як Єрмоленко Т.Ф., Масюк О.П, Дворін 
Дж., соціологів Афанасьев М.Н., Пасько Я.І., П.В. Романов, Сусак В.І., 
Темницький А.Л., Шушкова Н.В., та ін. В українській юридичній нау-
ковій літературі проблема патерналізму залишається не розробленою 
на професійному рівні, хоча в дослідженнях такого роду існує велика 
не тільки теоретична, але і практична необхідність. Таке становище 
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зумовлене пануванням ідеології етатизму в податковому праві, не-
спроможністю або небажанням юристів-фінансистів бачити реальні 
проблеми податково-правової дійсності.  

Україна, успадкувавши радянську традицію правотворчості і 
праворозуміння, яка зводиться до патерналізму, домінування держави 
у податково-правових відносинах, визнання платника податків виклю-
чно зобов’язаним суб’єктом та сприйняття таких відносин як єдино 
можливих, максимально наблизилася до держави субстанціонального 
типу, яка, як стверджує Р.О. Гаврилюк є цілком самодостатньою стру-
ктурою, що має все необхідне для власного розвитку і не має потреби в 
рівноправному діалозі з іншими керівними силами в суспільстві, не 
говорячи вже про людину. При такому субстанціональному підході до 
розуміння природи держави вона онтологізується, протиставляється 
суспільству і звеличується над ним [4, с. 14]. 

У таких державах, що існують в антагонізмі із соціумом неми-
нуче виникає патерналізм як специфічний варіант владних відносин, 
що полягає у можливості держави у відносинах з платниками податків 
виступати з «батьківських», «опікунських» позицій з метою прихован-
ня істинних цілей її податкової політики. РайнерХанк зауважує, що в 
умовах сьогодення патерналізм є доволі популярною технікою побу-
дови взаємовідносин субстанціональної держави і платників податків, 
оскільки не вимагає докладання значних зусиль з боку органів влади та 
водночас є «актом доброї волі» для платників податків [23]. 

Американський економіст М. Олсон, порівнюючи субстанціо-
нальну державу із стаціонарним бандитом, писав, що стаціонарний 
бандит встановлює певну грань експлуатації: скільки у народу можна 
забрати благ (у вигляді податків – К.Т.) і яку кількість залишити для 
фізичної можливості займатися господарством і стимулювати його 
розширення. [22, с. 568-569]. Проводячи аналогію із сучасною Україн-
ською державою, можна побачити, що вона теж знаходиться в постій-
ному пошуку дохідно-витратного балансу. При цьому вона свідомо 
підтримує мінімально можливий рівень бідності, оскільки в таких 
умовах підтримання легітимності влади держави можливе за рахунок 
подачок, обіцянок підвищення соціальних виплат і пенсій і т.д. [21, с. 
77].Держава в такій системі зацікавлена в бідності. Але вона ж заціка-
влена і в невизначеності - тим самим щоразу підтверджуючи свою зда-
тність «подолати хаос», «навести порядок» у тому безладі, який сама і 
підтримує. Тому така держава замість будівництва інститутів, що пра-
цюють, незважаючи на волю окремих особистостей, - судів, парламен-
тів, держпослуг і т.д. - займається «ручним управлінням», «вирішенням 
питань», які в нормальному інституційному середовищі вирішуються ав-
томатично і без хабарів. Поза корупцією «стаціонарний бандит» існувати 
не може. Ну і, зрозуміло, «стаціонарний бандит» не зацікавлений в демок-
ратії і зворотному зв’язку. Все, що він хоче знати про суспільство, - це 
скільки потрібно грошей, щоб відкупитися від бідних, і як тим самим зму-
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сити їх голосувати за себе. Влада тут вже не є обміном - суспільні блага в 
обмін на податки. Вона є грабунком і націоналізацією [8]. 

Зміст того, що відбувається сьогодні в Україні – це популістські 
лозунги про взяття курсу на позбавлення від системи «стаціонарного 
бандиту», субстанційної держави. Проте ця система ще більше набирає 
обертів, та стає все більш небезпечною, оскільки, субстанційна держа-
ва перестає діяти відкрито, а переходить у латентну площину, де під 
виглядом патерналізму – ніби батьківського піклування держави про 
добробут громадян – приховує свої егоїстичні дії, спрямовані на задо-
волення державних інтересів та потреб.  

В результаті прогресує взаємна недовіра, відчуження влади від 
особистості та створюється реальна небезпека для повноцінної реалі-
зації прав і свобод людини і громадянина. Права і свободи розгляда-
ються в даному випадку не як природні і невід’ємні, а як подаровані 
(октроювані), як результат «батьківського піклування» держави про 
своїх громадян, про способи і межі задоволення їхніх потреб, в тому 
числі навіть і в особистому житті [1, с. 153]. 

Етатизму властива позитивістська інтерпретація прав людини, 
для нього характерно перебільшення нормотворчих можливостей дер-
жави, визнання цінності лише державного закону і вираженої в ньому 
державної волі, заперечення всього того, що в нього не включено. По-
зитивістське трактування прав людини стверджує, що: 1) джерелом і 
гарантом прав громадянина (але не людини як такої) є держава; 2) 
держава октроює права, визначає і змінює їх зміст, обсяг залежно від 
державної доцільності і загальних інтересів, що розуміються з позицій 
влади; 3) права виражаються в законах, випливають з них, тому права 
людини – це тільки суб'єктивні (юридичні) права; 4) як такі права лю-
дини є звичайна юридична конструкція, що підкоряється вимогам право-
вої системи, тобто юридично оформленої волі держави; вони не мають 
будь-якого верховенства над державними законами, так як не існує ніяких 
дозаконних або надзаконних імперативів для держави; 5) держава існує і 
діє не для забезпечення індивідуальних інтересів, а для захисту спільних 
інтересів проти інтервенції приватних домагань [6]. 

Конституція України сьогодні є прикладом демократичної євро-
пейської конституції, але мусимо констатувати, що соціальні та грома-
дянські гарантії, закріплені в Основному законі, часто залишається на 
рівні гасел, не реалізованих належним чином на практиці. Так,  для 
прикладу можна навести ст.38 Конституції України, яка гарантує кож-
ному громадянину право брати участь в управлінні державними спра-
вами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого само-
врядування [9]. На жаль, участь громадян в управлінні державою – 
просто декларація. Громадяни реально можуть лише раз на п’ять років 
обирати парламент, мера і президента. 

Право безпосередньої участі громадян у прийнятті управлінсь-
ких рішень у фінансово-правовій площині не діє, оскільки згідно ст. 69 
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Конституції України не допускається проведення референдуму, зокре-
ма з питань бюджету та податків [9]. Як зауважує Шепенко Р.О., даній 
теорії притаманна явна помилка, що полягає, зокрема, в тому, що «по-
даткова кваліфікація» у переважної більшості депутатів вище, ніж у 
інших громадян [19]. Тобто тут в значній мірі реалізується патерналізм 
у тому значенні, що суспільство розглядається як нерозумна дитина, 
що не розуміє усіх тонкощів податкової системи і держава в особі за-
конодавця краще розуміє, що потрібно платникам податків для комфо-
ртного співіснування у податковому просторі. Отже, народ (незважаю-
чи на те, що він відповідно до ст. 5 Конституції України є носієм суве-
ренітету та єдиним джерелом влади в державі), нездатний насправді 
реалізовувати публічний інтерес у зазначених правовідносинах, тому 
його реалізація покладається на органи публічної влади [10, с. 29]. 

Іншим прикладом може бути стаття 48 Конституції України, в якій 
кожному гарантується право на достатній життєвий рівень для себе і сім'ї, 
що включає достатнє харчування, одяг, житло [9]. Дана норма за своїм 
змістом є суто патерналістською, не виконується і в принципі не може 
бути виконана за нинішніх стандартів ведення соціальної політики.  

Так, різка девальвація гривні у 2014-2015 рр. призвела до зрос-
тання цін на імпортні товари в три рази, а товарів українського вироб-
ництва – на 30%, підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги, 
на перевезення пасажирів у громадському транспорті, незважаючи на 
те, що довгий час рівень доходів громадян залишається незмінним. 
Мінімальна заробітна плата станом на 1.05.2016 р. складає 1450 грн, а 
прожитковий мінімум – 1399 грн [14]. Експерти ООН констатують, що 
80% громадян України знаходяться за межею бідності, оскільки вста-
новлений прожитковий мінімум передбачає витрати у розмірі 45 гри-
вень на добу, що менше 2 доларів США. Відповідно до стандартів 
ООН, за межу бідності відносять тих людей, котрі в день витрачають 
до 5 доларів США, тобто менше 126 гривень [20].  

Іншою, абсолютно патерналістською величиною є прожитковий 
мінімум, тобто вартісна величина достатнього для забезпечення нор-
мального функціонування організму людини, збереження його здоро-
в'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору непро-
довольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для за-
доволення основних соціальних і культурних потреб особистості [15].  

Важливо відмітити, прожитковий мінімум, затверджений ще у 
2000 році досі не переглядався (лише в 2015 суд зобов’язав уряд перегля-
нути діючий прожитковий мінімум), і норми, закладені Кабінетом Мініст-
рів України у прожитковому мінімумі українців, суттєво нижчі за фізіоло-
гічні, а набір непродовольчих товарів узагалі не забезпечує багатьох пот-
реб людини. У частині набору продовольчих товарів спостерігається не-
відповідність медичним нормам споживання продуктів харчування. Що ж 
стосується непродовольчих товарів, то, наприклад, для дитини віком до 
одного року одяг та харчування взагалі не передбачені. Але урядом відпо-
відні зміни вже більше 15 років не затверджуються [11].  

http://shag.com.ua/zagalenoshkilenij-proekt-dene-zdorovya.html
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Крім того, загроза патерналізму для прав і свобод людини про-
являється також у тому, що дискурс субстанційної держави, що реалі-
зує патерналістську політику, зводиться до постійного безперервного 
переконання у небезпеці і потребі у забезпеченні безпеки, захисту і 
допомоги людям. Показовим у цьому випадку є дискурс української 
влади зі своїм народом, який зводиться до постійного тримання в на-
прузі суспільства, створення образу зовнішнього ворога, залякування 
та переконання у негативних наслідках, що от-от настануть [7].  

Так на фоні дискурсу Української держави із своїми громадянами 
про потенційну загрозу повномасштабної збройної агресії Російської Фе-
дерації на всій території України, і відповідно необхідності формування і 
зміцнення української армії, було запроваджено Військовий збір як цільо-
вий платіж «тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради 
України про завершення реформи Збройних Сил України» [13]. 

За даними Державної фіскальної служби України, за 2015 рік 
платники податків сплатили до державного бюджету понад 8 млрд. 
грн. військового збору [12]. Але відкритим залишається питання: чи 
дійсно акумульовані кошти від сплати військового збору спрямову-
ються на підвищення рівня обороноздатності держави? Виходячи з 
положенняп.1-2, ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України військовий 
збір справляється з усіх верств населення однаково та належить до 
доходів загального фонду Державного бюджету України, який за-
безпечує фінансування виконання основних функцій і завдань держа-
ви, територіальних громад, які певною мірою є узагальненими [2]. То-
му встановити чи дійсно кошти від сплати військового збору були ви-
користані за призначенням чи ні доволі складно, оскільки прямого 
зв’язку між військовим збором та витратами Міністерства оборони 
України немає. Спеціальний фонд передбачає предметно-цільове ви-
користання бюджетних коштів за бюджетним призначенням (ст. 2 Бю-
джетного кодексу) [3].То чому не використати існуючий механізм для 
прямого фінансування армії? Це дасть змогу прозоро бачити, як військо-
вий збір справляється і куди використовуються зібрані кошти. Адже вій-
ськовий збір приймався як цільовий платіж, але механізм його справляння 
повністю нівелював його цільовий характер. Відтак ж сотні мільйонів 
гривень, що надходять до бюджету щомісяця губляться у «державному 
гаманці», а левову частку потреб української армії продовжують забезпе-
чувати волонтери, громадські організації і благодійні фонди. 

Оптимізму не додає і неготовність влади раціонально і вчас-
но використовувати Бюджетні кошти. Так, на початку червня 2014 
року з'ясувалося, що впродовж двох місяців дії акції "Підтримай Укра-
їнську армію" (5 грн. на номер 565) Міністерство оборони використало 
лише 5% із більш як 120 млн грн благодійної допомоги, що на той мо-
мент надійшла від громадян. Тоді ж стало відомо, що з майже 4,8 млрд 
грн, виділених з резервного фонду держбюджету на відновлення спра-
вності озброєння і військової техніки, закупівлю паливно-мастильних 
матеріалів; закупівлю і модернізацію озброєння, забезпечення броне-
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жилетами, харчування  Міноборони використало лише 640 млн грн, 
при цьому левова частка цих коштів – більш як 400 млн – на грошове 
забезпечення військовослужбовців. Після оприлюднення цієї інформа-
ції більшість українців перестали надсилати смс-ки на допомогу армії, 
а просто почали віддавати гроші волонтерам, які швидко і предметно 
купували необхідні речі в зоні АТО [17]. 

Неефективність використання бюджетних коштів, що надходять 
від сплати військового збору, підтвердилася і Звітом тимчасової слід-
чої комісії Верховної Ради України з питань перевірки використання 
коштів, перерахованих громадянами України на підтримку Збройних 
Сил України, та видатків Державного бюджету України, спрямованих 
на потреби Збройних Сил України та інших військових формувань. 
Так, Комісією було визначено, що «однією з ключових причин несвоє-
часного забезпечення потреб української армії та неефективного вико-
ристання державних коштів при здійсненні державних закупівель у 
силових структурах є некомпетентність, бюрократія, безпідставні зво-
лікання і саботаж окремих чиновників» [16]. 

Отже, українська влада досить уміло зіграла на реальній загрозі те-
риторіальній цілісності України та під риторику «небезпеки і захисту» 
запровадила абсолютно патерналістський збір, що викликає сумніви у 
його спроможності побудувати сильну армію та виглядає як ще одна 
спроба держави заповнити «свої кишені» за рахунок платників податків, а 
не як реальне прагнення до побудови розвинутої країни з сильною армією.  

На даному прикладі можна побачити, що такий дискурс захисту 
і допомоги не сприяє тому, що громадяни не набували того, що було їм 
обіцяно: відчуття безпеки так і не приходить, адже щоб підтримувати 
існуючий стан речей, патерналістський дискурс знову і знову відтво-
рює риторику загроз і ризиків. Реалізація проголошених державою в 
обмін на лояльність соціально-економічних зобов'язань (підвищення 
зарплат, гідні пенсії, якісну охорону здоров'я тощо) з різних причин 
відсувається на майбутнє: нестача коштів, криза, зовнішні загрози.  
У держави, в якій громадяни повністю залежні від влади, на першому 
місці завжди інтереси держави і політичної еліти. В кінцевому рахун-
ку, піраміда порожніх обіцянок (численних соціальних програм) руй-
нується, і всі втрати лягають на плечі громадян. Сутність такого прав-
ління прекрасно визначив Кант: «Правління, засноване на принципі 
прихильності народу як благовоління батька своїм дітям, є найбіль-
шим деспотизмом, який тільки можна собі уявити», адже при такому 
влаштуванні «знищується всяка свобода підданих» [7]. 

Висновки. На сучасному етапі розвитку України податкове 
право продовжує розвиватися в руслі етатистської доктрини, що зво-
диться до атрибутивності податкового права державі, монополізації її 
публічної влади, асиметрії взаємних прав та обов’язків держави та 
платників податків. Українська держава сповна реалізує себе як дер-
жава субстанційного типу, в якій закономірністю є існування патерна-
лізму, який, одягаючи маску перерозподільчої справедливості, має за 
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мету уможливлення здійснення державою своєї антагоністичної щодо 
платника податку податково-правової політики. За зовнішнім благом, що 
несуть в собі патерналістські дії держави, криється спроба приховати її 
постійні посягання на свободу індивіда у повноцінній реалізації своїх прав 
та законних інтересів, що розглядаються як подаровані (октроювані), як 
результат «батьківського піклування» держави про своїх громадян. Об-
меження можливості реалізації базових конституційних прав людини, 
запровадження патерналістських за своєю суттю зборів в деякій мірі є 
наслідком свідомого небажання влади змінювати комфортну для власного 
інтересу патерналістську стратегію ведення податкової політики та про-
водити якісні реформи в тому числі і у галузі оподаткування.  
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Перманентна та глибока соціально-економічна криза стала бу-

денним явищем в українських реаліях. Нікого сьогодні  не здивувати 

подорожчанням окремих товарів та послуг ледь не вдвічі (а то й втри-

чі) за рік. За висловлюваннями фахівців, українці зазнають почергово то 

девальваційного, то інфляційного ударів. Інфляція перетворилася у атри-

бут нашої економіки, а боротьба із нею, зокрема шляхом індексації гро-

шових доходів населення ведеться радше неефективно. З іншого боку, 

інфляційний тиск не знімає з порядку денного необхідності фінансування 

публічних потреб. Тим паче, як показує історичний досвід та сучасність, 

інфляція такі потреби частково задовольняє. Вона стає інструментом тим-

часового накопичення коштів для покриття публічних витрат. Саме розк-

риттю вказаної ролі інфляції присвячена дана наукова розвідка. 

У економічній науці часто інфляцію розглядають у її зв’язку із 

публічним боргом, якістю життя, квазіфіскальними операціями 

центральних банків, оподаткуванням тощо.  Поміж інших можемо ви-

ділити таких творців економічної думки – Сакса Дж., Ларрена Ф., Рот-

барда М., Пола Р., Гайєка Ф., Карольчука Є., Тацишина І.Б та ін. 

Правнича наука натомість не має значних напрацювань у сфері 

правової природи інфляції. Вона лише зрідка допускає дослідження ін-

фляції як фінансово-правового феномена (Карасьова М.В., Назаров В.М. 

та ін.). Поряд із тим, в концентрованому вигляді інший досліджуваний 

нами феномен – публічні потреби та їх властивості – детально розкрито в 

межах егалітарної інструментально-потребової концепції податкового 

права Гаврилюк Р.О.  Також питання публічного та приватного начал лю-

дини досліджують в основному філософи та соціологи. Серед них можемо 

виділити Шардена Т., Баумана З., Олсона М. та багатьох інших. 

Відомий американський філософ права Лон Л. Фуллер у роботі 

із промовистою назвою «Анатомія права» зауважує, що кримінальне 

право має таке саме відношення до інстинкту помсти, як інститут 

шлюбу – до статевого інстинкту. Уточнюючи, правник підкреслює, що 

обидва вони регулюють і контролюють певні глибокі імпульси люд-

ської природи, які обов'язково матимуть руйнівні наслідки, якщо не 

надати їм можливості узаконеного вияву [15]. 
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Використовуючи аналогію, можемо припустити, що фінансове 

право (а особливо його інститут – податкове право) є правовою оболо-

нкою, де інстинкт до об’єднання ресурсів для вирішення спільних 

проблем (задоволення публічних потреб) набуває своєї правової 

упорядкованості. Принаймні на таке припущення нас з одного боку на-

штовхує визначення предмета сучасного фінансового права як публіч-

них фінансів [5], а з іншого – притаманний людині інстинкт до згрупу-

вання (соціалізації), котрий, на думку ще одного видатного мислителя  

Т. Де Шардена, стоїть на одному рівні із статевим, харчовим, дослідниць-

ким інстинктами та інстинктом самозбереження [17, c.290]. Резюмуючи  

Т. де Шарден підкреслює, що соціальний феномен (людини – П.Б) – 

кульмінація, а не послаблення біологічного феномену [17, c. 336]. 

Очевидно, що внутрішня жага до об’єднання з іншими, передба-

чає існування публічних потреб. Як зауважує Гаврилюк Р.О., частина 

з людських публічних потреб в принципі неподільна, як, наприклад, 

внутрішня чи зовнішня безпека людини, держава, соціальна інфра-

структура тощо, а інша частина, теоретично дискретна, проте наспра-

вді непосильна окремим індивідам (наприклад, екологічна безпека, 

інфекційна безпека тощо). Таким чином, на думку науковця, природа 

загальних благ така, що вони можуть бути ефективно і найбільш 

повно задоволені тільки спільними зусиллями людей [6, c.506-507].  

Згадуваний нами Т. Де Шарден, досліджуючи перспективи людини 

як феномену, аргументовано припускає, що вершина нас самих, вінець 

нашої оригінальності – не наша індивідуальність, а наша особистість, а цю 

останню ми можемо знайти, у відповідності із еволюційною структурою 

світу, лише об’єднуючись між собою [17, c. 377]. Таким чином, автор вка-

зує на нетлінність соціального відчуття (котре являється лейтмотивом 

його праці «Феномен людини»), а відтак і публічних потреб.  

Інший не менш відомий філософ З. Бауман, характеризуючи сучас-

не індивідуалізоване суспільство, зауважує, що в ньому «суспільне» коло-

нізується «приватним», публічний інтерес деградує до цікавості в особис-

тому житті «громадських діячів», зводячи мистецтво жити разом до пуб-

лічного виголошення особистих переживань [3, с.62-63]. Здавалось би 

така філософська позиція однозначно суперечить декларованій ідеї зрос-

тання значення публічних потреб в житті приватних індивідів внаслідок 

всезростаючої конвергенції. Але навіть З. Бауман, полемізуючи з приводу 

спільних та приватних інтересів, вважає, що від «публічної влади» варто 

чекати двох речей, а саме, дотримання прав людини, тобто надання кож-

ному можливості йти своїм шляхом, й підтримки миру – умов збереження 

в цілісності самої людини і її власності [3, c.61-62]. 

Зазначимо, що приватні та публічні потреби, перебуваючи у си-

мбіозі, підпадають під дію ряду закономірностей. Однією із таких за-
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кономірностей є закон зростання потреб (рос. закон возвышения пот-

ребностей). Про це свідчить той факт, що на протязі кожних десяти 

років кількість видів споживчих товарів і послуг збільшується більш 

ніж удвічі при одночасному збільшенні об’єму споживання. Тобто, 

зауважує Райзенберг Б.А., потреби зростають у кількісному і ще в бі-

льшій мірі  в якісному відношенні. Автор робить узагальнення, що 

така закономірність підтверджується багатолітньою історією людства і 

може бути названа законом зростання потреб [11, c.76-77].  

Барсегян В.О.  та  Кульмухаметова Ф.М. підкреслюють, що істо-

ричний процес зростання потреб виступає сукупним результатом кі-

лькісного росту, якісного удосконалення і облагородження потреб, 

що супроводжуються водночас удосконаленням форм і методів їх 

задоволення [2]. Більше того, потреби постійно змінюються за своєю 

структурою і в кожен конкретний момент рівень потреб переви-

щує можливості їх задоволення [18, с.14]. 

Дисонанс між рівнем публічних потреб і можливістю їх задово-

лення яскраво проявляється при формуванні, зокрема, дохідної та ви-

тратної частини державного бюджету, де плановані витрати переви-

щують плановані надходження. Реальна ж ситуація ще більш мінлива, 

тому державам доводиться шукати нові шляхи фінансування публіч-

них потреб. Одним із них, на нашу думку, є інфляція. 

Теоретик фінансового права Карасьова М.В. вказує, що викори-

стання грошей у якості засобу платежу завжди пов’язане із потенцій-

ною небезпекою втрати їх купівельної спроможності (інфляції – 

П.Б), як у сфері товарно-грошового, так і фінансового обігу. Так, за 

словами вченої, у фінансовому обігу це можливо 1. у «розриві» отри-

мання доходів і здійснення витрат в рамках відповідних фондів; 2. 

у часовому «розриві» встановлення податку і виконання податко-

вого зобов’язання; 3. у встановленні витратного зобов’язання і 

реалізації його як бюджетного зобов’язання [9]. 

У цілому, як зауважує Карасьова М.В., проблема грошей як засобу 

платежу в сфері публічних фінансів виводить на проблему інфляції гро-

шей як об'єкта фінансово-правового регулювання, а якщо ще глибше – на 

проблему об'єкта й правил виконання фінансового зобов'язання [8]. 

Задаючись запитанням, яким чином держава отримує податкові 

надходження від інфляції (інфляційного податку) відомі економісти 

Сакс Дж. та Ларрен Ф. вказують, що по суті держава оплачує свої 

витрати через друк грошей. Реальні товари та послуги, регулярно 

отримуються нею за допомогою емісії. Вони ж становлять міру «пода-

ткових» надходжень в результаті інфляційної політики. Трохи згодом 

автори додають, що інфляційний податок не потребує узаконення чи 

створення певної спеціальної фіскальної організації. Більше того він 
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збирається автоматично по мірі того як домашні господарства зі 

зростанням цін платять все більше грошей [13, с.371].  

Очевидним є припущення, що теперішня інфляція неможлива 

без державного контролю за грошовою системою, без державних гро-

шей. Але історія свідчить, що гроші не завжди були під покровом дер-

жави. Більше того тенденції розвитку сучасних криптовалют та місце-

вих грошей (місцевих платіжних систем) свідчать про послаблення 

авторитету держави на грошовому ринку. 

Як зауважує Царьова Л.К., певний період випуск грошей був сти-

хійним, без впливу публічної влади. Але розвиток економіки і потреби 

суспільства у надійній стабільній грошовій одиниці вимагали втручання 

держави у емісію грошей, встановлення певних правил їх випуску, 

захисту, обігу. З початком правового регулювання зазначених сфер гроші 

стають не лише економічною, а й юридичною категорією. Більш того, 

вони стають елементом державності, засобом забезпечення економіч-

ного суверенітету держави, оскільки кожній суверенній державі прита-

манна наявність власної грошової системи [16].       

На нашу думку, вказана стихійність у формах грошей, способах 

їх випуску на початковому етапі розвитку не була перепоною для вза-

єморозуміння між їх користувачами. Так, розкриваючи феномен гро-

шей у вільному суспільстві, видатний економіст австрійської школи 

економіки М. Ротбард стверджує, що всі гроші походять (або повинні 

походити) від певного корисного блага, вибраного ринком у якості 

засобу обміну [12, c.67-68]. Розвиваючи свою ідею, науковець розвіює 

страхи щодо хаосу на вільному грошовому ринку. Він запевняє, що в 

умовах свободи діяльності благо, котре обирається у якості грошей, 

його форма і розмір залишаються на розсуд добровільних рішень 

вільних людей. Саме тому приватна чеканка монет така ж легітимна й 

приваблива, як і будь-який інший вид бізнесу [12, c.68]. 

Досліджуючи мовчазне право, згадуваний на початку Лон Л. 

Фуллер визнає, що звичаєве право (є опозицією встановленого права – 

П.Б.) виникає із ситуацій людської взаємодії, де кожний учасник керу-

ється передбаченням того, що робитиме інший і чого очікувати від 

нього. Тому в звичаєвому праві є щось схоже на елемент договору; 

його основним принципом є взаємність сподівань – навіть тоді, коли 

конкретний звичай здається цілком одностороннім [15]. Як бачимо, 

мова скоріше повинна йти про публічно-правову природу грошей, 

які лише згодом трансформувалися у державні гроші, що відкрило 

державі можливість маніпулювати ними. В той же час більшість су-

часних науковців оперують аксіоматичним, на їх думку, твердженням, 

що гроші є елементом державності, засобом забезпечення економічно-

го суверенітету держави тощо.  
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Подібну ситуацію в науковому співтоваристві можна охаракте-

ризувати як амнезію походження. Відомий соціолог П. Бурдьє крити-

куючи юридичний позитивізм і позитивізм взагалі, зауважує, що яки-

ми б не були принципи, включаючи найбільш раціональні принципи 

«чистого розуму», наприклад математичного, логічного чи фізичного, 

вони завжди зводяться в кінцевому випадку до їх походження, а отже – 

до стихійного витоку. Видимість природності, необхідності закону 

надає «амнезія походження» [4]. Ніби деталізує слова П. Бурдьє філо-

соф Т. де Шарден. Він твердить, що будь-де, коли навкруги нас почи-

нає проростати щось дійсно нове, ми його не помічаємо тому, що нам 

слід бачити його розквіт в майбутньому, щоб помітити його із самого 

початку. Але коли та ж річ виросла і ми повертаємося назад, щоб від-

шукати її зародок і перші ескізи, то тоді відповідно приховуються ці 

перші стадії, знищуються та забуваються [17, c.230]. 

Амнезія походження призводить серед іншого до мовчазної 

згоди на інфляцію (відсутності «ні», адже згода це не лише «так»). 

Більше того соціолог М. Олсон, досліджуючи логіку колективних дій, 

особливо у великих групах, констатує, що маси людей зацікавлені в 

запобіганні інфляції і депресій, проте вони не мають організації для 

вираження цього інтересу [10, с. 155]. Як зауважує автор, з одного бо-

ку, власні зусилля раціонального індивіда не здійснять помітного 

впливу при боротьбі з інфляцією, а, по-друге, він отримає вигоду від 

стабілізації цін, яка буде досягнута за рахунок інших. З тих же двох 

причин раціональний індивід у великій групі в соціально-

політичному контексті не буде нічим добровільно жертвувати для 

досягнення загальних цілей [10, с. 155]. В таких умовах навіть ефи-

мерні шанси відмовитися від інфляції приречені на невдачу. 

Українська правова й суспільна дійсність свідчить про те, що 

сьогодні інфляція розвивається без спіралі, тобто чи не вперше в істо-

рії країни не супроводжується зростанням заробітних плат і доходів, 

що може незабаром призвести до повномасштабної соціальної катаст-

рофи й остаточного знищення споживчого попиту на тлі парадоксаль-

ного зростання цін [7].  

Але навіть, якщо детальніше проаналізувати Закон України 

«Про індексацію грошових доходів населення» (далі – Закон) від 3 

липня 1991 року, положення котрого містять механізм компенсації 

зростання цін, то неймовірним чином аргументи на користь фінансу-

вання публічних потреб через інфляцію лише посилюються.   

За вказаним законом, індексація грошових доходів населення –  

встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами 

України механізм підвищення грошових доходів населення, що дає 
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можливість частково або повністю відшкодовувати подорожчання 

споживчих товарів і послуг [1, ст.1].   

У статті 4 Закону визначено підстави для індексації грошових 

доходів населення. Індексація грошових доходів населення проводить-

ся в разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг 

індексації, який установлюється в розмірі 103 відсотка (до 2016 

року поріг індексації становив 101%) [1, ст. 4]. З цього таки Закону: 

«індекс споживчих цін – показник, що характеризує динаміку загаль-

ного рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невироб-

ничого споживання» [1, ст.1]. 

Використовуючи нескладні обрахунки зазначимо, що фактично 

зростання цін до 3 відсотків не компенсується, хоча в дійсності знецінення 

грошей на 1% чи навіть на 2% становить собою ту ж таки інфляцію. 

Іншим свідченням глибинної субтильності механізму індексації є 

ще одне положення вище згадуваного Закону. Згідно ч. 6 ст. 5 Закону про-

ведення індексації грошових доходів населення здійснюється у межах 

фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду 

України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державно-

го соціального страхування на відповідний рік [1, ст.5]. 

Тацишин І.Б. та Мазур А.В., аналізуючи вище згадане положен-

ня, зауважують, що у зв’язку із прийнятими змінами та з урахуванням 

обмеженості фінансових ресурсів усіх рівнів частина бюджетних 

установ та організацій не проводили нарахування й виплату інде-

ксації у 2015 році. Автори підкреслюють, що така ситуація свідчить 

про грубе порушення чинного законодавства працівників бюджетної 

сфери та є наслідком відсутності єдиних підходів до механізму фінан-

сування державних соціальних гарантій у державі Україна [14]. 

Можемо підсумувати, що рятівна пігулка від інфляції у вигляді 

індексації грошових доходів населення об’єктивно не виконує в повній 

мірі своєї функції. Більше того механізм індексації в Україні дозволяє 

акумулювати кошти отримані від інфляційної політики та витрачати їх 

на фінансування публічних потреб. 

Висновки. Необхідність пошуку більш ефективних способів фі-

нансування публічних потреб викликана двома об’єктив-ними причи-

нами: 1. Неподільністю публічних потреб, що не допускає фінансуван-

ня окремих частин публічного блага окремими індивідами. 2. Дією 

закону зростання потреб із усіма його наслідками: перманентним збі-

льшенням у кількісному та якісному відношенні людських потреб; 

удосконаленням форм і методів задоволення потреб; часовим розри-

вом між рівнем потреб (бажаннями) та можливістю їх задоволення.  

Існування державних грошей відкриває можливості державі че-

рез маніпулювання ними досягати короткострокового ефекту задово-
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лення публічних потреб. Видимість «природності» існуючого стану 

інфляційного фінансування публічних потреб надає «амнезія похо-

дження», через котру дійсна публічно-правова (недержавна) природа 

грошей вважається недосконалим історичним пережитком. Позитивізм 

у економічній та правовій думці лише посилює аргументацію на ко-

ристь того, що гроші є елементом державності, засобом забезпечення 

економічного суверенітету держави. 

У практичному плані фінансування публічних потреб за допо-

могою інфляції навіть не маскується законодавцем. Так, Закон України 

«Про індексацію грошових доходів населення» містить положення, 

котрі не лише не нівелюють ефекту інфляції, а навпаки –  в певній мірі 

стимулюють її. 
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АНТРОПОСОЦІАЛЬНА ПРИРОДА НЕРІВНОСТІ У ПРАВІ  

 

На сьогодні науково-теоретичні розробки у сфері права спрямо-

вані, в основному, на закріплення, декларування чи спроби визначення 

рівності у праві та проблем, які із цим пов’язані [14]. Однак не менш 

первинною, аніж проблема рівності у праві, є проблема нерівності у праві. 

Вона об’єктивно продиктована характером відносин, які право намагаєть-

ся врегулювати, та самою сутністю людини (антропосоціальними чинни-

ками). На наш погляд, закріплення у праві того, чого не існує у суспільст-

ві, та намагання його впровадити за допомогою правових засобів – є ма-

лоефективним шляхом. Сучасні антропологічні, соціогуманітарні та інші 

проблеми у праві це підтверджують [17, с. 595]. 

Безперечно, забезпечення рівності у праві, як однієї із фундаме-

нтальних засад права та правового регулювання, які активно деклару-

ються на науковому [16] та нормативному [6; 9; 10; 11] рівнях – над-

важливе завдання. Проте, як не парадоксально б це не виглядало на 

перший погляд, спробувати забезпечити це можливо лише шляхом 

паралельного (а подекуди – й першочергового) розв’язання проблеми 

нерівності у праві. Оскільки неможливо встановити штучно створене 

явище, ігноруючи пов’язане із ним об’єктивно існуюче. 

Майже півстоліття тому Р. Дарендорф [4] позначив місце і час 

виникнення нерівності як проблеми: Європа, Новий час, коли індивід 

перестав сприймати ієрархічність суспільства як незмінне явище і ус-

відомив можливість впливу на систему нерівності, її зміни. А. де Ток-

віль ще на початку даного періоду сформулював принципові відмінно-

сті суспільного порядку, що формувався тоді, від всіх попередніх істо-

ричних стадій. Демократія, на його думку, по суті своїй несумісна з 

ієрархією, вона постійно намагається підірвати будь-які такі структу-

ри. І в цьому є певна небезпека, оскільки тенденція рівності – центра-

лізація, досить легко трансформується у тиранію, якщо громадяни не 

приучені до свободи і самоуправління [15].  

Таке дещо перебільшене уявлення про полярну протилежність 

устрою сучасного і досучасного типів суспільства збереглося аж до 

наших днів. Так, Л. Дюмон в "Ессе про індивідуалізм" стверджує, що 

суспільства традиційного та сучасного типів відрізняються наявністю 

ієрархії в першому і відсутністю такої у другому [5]. Ці розбіжності 
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здаються занадто спрощеними і не відповідають реальній дійсності, 

оскільки неієрархічних суспільств не існує.   

Корені ж цієї проблеми зародилися значно давніше – непрямим 

підтвердженням того, що юридична та фактична нерівність не співпа-

дали слугує і постійна присутність ідеї нерівності у філософсько-

правових працях різних часів. Якщо соціальна ситуація така, що особа 

чи їх група не усвідомлюють своєї відмінності від прийнятих стандар-

тів і не намагаються його реалізувати – виділитися, протиставити себе 

– наукова думка і не стане визначати як це можливо. Навпаки, питання 

стосовно яких саме критеріїв – інтелектуальних, моральних, соціаль-

них, майнових тощо – можна робити висновки про нерівність індивідів 

постійно займав центральне місце у філософсько-правових працях і 

античності, і середньовіччя, і Відродження [3, с. 18]. 

Проблемам підстав нерівності в свій час приділялася увага  

Т. Парсонсом [13], її теоретичній легітимації – Т. Джеферсона,  

Дж. Фицхью, Т. Дью та ін. [3, с. 19]. 

Не залишалися без спроб аналізу окремими сучасними науковцями 

й специфічні форми нерівності: ідеологічна, расова (І. Валлерстайн); полі-

тична, громадянська (Р. Марелман) [18]; ґендерна (С. Ушакін) [3, с. 19]. 

Однак, не применшуючи цінність вказаних досліджень, все ж слід 

відмітити відсутність комплексного аналізу сучасних причин зумовленос-

ті нерівності людей як явища та форм її проявів у суспільстві та праві.    

Питання щодо оцінки цінності та значення рівності та нерівнос-

ті у праві на сьогодні повинно підлягати переоцінці. Якщо рівність у 

праві традиційно, в загальному, трактується як безумовно позитивна 

правова категорія, то нерівність – як різко негативна [6; 9; 10; 11]. Хо-

ча тут слід зауважити, що обидві категорії мають й інші сторони про-

яву, протилежні зазначеним. 

Щодо рівності – це, наприклад, проявляється у закріпленні в 

праві системи винятків, привілеїв, доповнень до загальних правил – 

тобто сприяє нерівності у праві [2, с. 28]. Щодо нерівності – наявність 

груп, категорій суб’єктів, які «однаково нерівні» щодо інших груп, 

категорій (наприклад, різні категорії пенсіонерів, соціально незахище-

них груп населення). 

Право, стикаючись із необхідністю забезпечення рівності у пра-

ві, намагається визначити її розуміння, ознаки, межі тощо [7] 

Протилежна ситуація виникає тоді, коли право стикається із 

проблемою нерівності у праві. Уникаючи глибшого дослідження цієї 

проблеми, з’ясування її сутності, право намагається розв’язати її за 

допомогою засобів, властивих протилежному явищу/категорії – рівно-

сті у праві. Це нагадує боротьбу із бідністю шляхом застосування за-

собів, спрямованих на регулювання ринкових відносин між однакови-
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ми господарюючими суб’єктами – проблеми бідності це повністю не 

вирішить, хоча може покращити ситуацію. 

Нерівність між людьми, що належать до різних расових, стате-

вих, вікових, етнічних груп, довгий час обґрунтовувалась як природна. 

Визнаючи ж рівність як загальнолюдську категорію, під людиною ма-

ли на увазі виключно білого чоловіка певного віку та класу. Однак, як 

вказав Т. Парсонс, "… ті, хто претендує на рівність, не можуть на за-

конних підставах відмовити іншим у ній. Якщо в контексті свободи 

злом є незаконні обмеження, то у контексті рівності зло – це незаконна 

дискримінація" [13, с. 110]. 

Сучасні суспільства неможливі без ієрархічної структури, однак 

вона носить принципово новий характер, оскільки основою тут є неза-

лежний, юридично автономний, політично активний суб’єкт, здатний 

самостійно змінити свій статус. 

Найбільш значимим фактором подолання соціальної нерівності 

слід визнати його правове забезпечення чи відсутність даного, оскіль-

ки визнання необхідності надання і реалізації рівних прав проблемізує 

існуючі практики й сприяє їх перегляду. Не останню роль у цьому віді-

грала й логіка глобального розвитку. Про це свідчить і міжнародна 

правова практика: 1) дослідження ООН "Роль жінок у розвитку: глоба-

лізація, гендер і зайнятість" (1999 р.); 2) "Загальні зауваження про не-

дискримінацію" розроблені комітетом ООН з прав людини для допов-

нення та роз’яснення Пакту про громадянські та політичні права;  

3) Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації (1979 р.) [9]. 

Для реального виконання більшості міжнародних норм у сфері 

прав людини недостатньо лише негативної чи пасивної заборони дис-

кримінації – потрібна позитивна робота, в тому числі й створення 

норм, які б гарантували індивіду додержання його громадянських та 

політичних прав. У Загальних зауваженнях про недискримінацію, роз-

роблених комітетом ООН з прав людини для доповнення і роз’яснення 

Пакту про громадянські та політичні права 1966 р. вказується, що "… в 

державі, де загальне положення певної частини населення не допускає 

чи ущемляє можливість здійснення ним прав людини, держава повин-

на здійснювати конкретні заходи для виправлення такої ситуації. Такі 

міри можуть передбачати надання на певний час преференційного ре-

жиму даній частині населення у конкретних сферах в порівнянні з ре-

штою. Разом з тим, коли такі заходи є необхідними для виправлення 

фактичної дискримінації – відмінності є законними згідно Пакту" [11].  

 Правові та політичні технології подолання фактичної нерівності 

чи історичної несправедливості розглядаються сьогодні як свідчення 

своєрідної зрілості як міжнародного так і національного права. 
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У запропонованій в 1986 р. Р. Мерелманом концепції горизонта-

льної політико-правової соціалізації індивід на протязі всього життя 

повинен здійснювати вибір між конкуруючими зразками правової реа-

льності. При цьому його соціальна позиція більше не визначається 

якоюсь однією системою цінностей. Навпаки, поряд із політичними 

установками держави, правосвідомість індивіда формують як внутрі-

шньодержавні (локальні чи субкультурні), так і міжнародні (цивіліза-

ційні чи глобальні) політичні установки [18, с. 311]. 

Зокрема, можна погодитись із думкою, що базовими правовими 

принципами сучасного суспільства повинні бути: 1) егалітарна взаєм-

ність, тобто право національних меншин посідати таким же комплек-

сом прав, як і решта народу; 2) добровільне самовизначення – право 

кожної особи на само ідентифікацію; 3) свобода виходу та об'єднання 

– право кожного залишити соціальну групу, до якої він належить від 

народження [1, с. 157-158].  

У ХVІІІ-ХІХ ст. ст. розпад імперій, поява ідей культурного плю-

ралізму породили нові сподівання рівності – вже на рівні держав, ку-

льтур, етносів. У праці "Повстання мас" (1930 р.) Х. Ортега-і-Гассет 

вказував: "Ми живемо в епоху зрівнювання – урівнюються багатства, 

урівнюються культури, урівнюються слабка та сильна стать. І точно 

так же урівнюються континенти" [12, с. 53].  Тим більш гострим було 

розчарування більшості людства в період вступу найбільш розвинутої 

його частини в епоху постіндустріалізму. У суспільстві індустріально-

го типу увагу привертала матеріальна нерівність та можливість її 

пом’якшення (у тому числі – з допомогою встановлення не тільки рів-

ності можливостей, а й рівності винагороди). У світі постіндустріаліз-

му ріст останньої є більш вторинним, оскільки виявились більш гли-

бинні механізми утворення і підтримання нерівності, що пояснювали її 

стабільність у ході історичного розвитку.  

Постіндустріальне суспільство, утверджуючи принципи свободи, 

не утверджує принципів рівності – у цьому його істотна відмінність від 

традиційних соціальних ідеалів. Сучасні суспільства досить часто є жорс-

тко розподіленими на соціальні групи, але критерієм є уже не власність на 

матеріальні блага, а особистісні якості особи, у першу чергу – її здатність 

оперувати інформацією і знаннями (зокрема правовими). 

Якщо на протязі попереднього століття ріст нерівності між 

представниками різних країн всередині національних країн пом’якшу-

вався заходами соціальної політики, то сьогодні її значимість багаток-

ратно знизилась. 

На сьогодні потрібна нова стратегія нерівності, позбавлена ідео-

логічної заангажованості. ЇЇ ціллю повинно стати не конструювання 

умов, при яких стане можливим знищення нерівності, а вивчення при-
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чин її самопородження, сутності та значення, виявлення найбільш 

сприятливого для суспільного розвитку балансу рівності та нерівності. 

Важливим також є те, що досить часто дискусія про підґрунтя 

нерівності відсуває на другий план більш важливе і складне питання 

про механізм формування та руйнування системи нерівності. Якщо ми 

погоджуємося із тим, що сучасні суспільства допускають можливість 

зміни позиції у системі нерівності, отже основна увага повинна бути 

направлена не стільки на те, на основі яких розбіжностей суспільство 

позиціонує своїх членів у системі нерівності, скільки на з'ясування 

того, яким чином індивіди чи їх групи здатні міняти своє положення у 

стратифікаційній системі і як це впливає на останню [3, с. 21]. 

Як не парадоксально, на перший погляд, але нерівність у праві 

теж виступає як засада справедливості – вирішення кожної окремої 

справи тільки тоді буде справедливим, коли буде враховано всі особ-

ливості кожного випадку. Норма справедливості, яка проголошує рів-

ність в обходженні з усіма суб’єктами, не обґрунтовує, який же має 

бути його зміст, і тому, аби бути взагалі застосованою, припускає ще 

одну норму для визначення цього змісту [2, с. 28]. 

Зрозуміло, що вимога рівного (однакового) обходження з усіма 

людьми, тобто не зважання на жодні нерівності, що завжди можуть 

стати змістом такого обходження, призводить до абсурдних наслідків, 

тож фактично немає жодної правової системи, котра б містила норму 

обходитися з дітьми, як із дорослими, з жінками – як із чоловіками, з 

душевно хворими – як із психічно здоровими людьми тощо. Немож-

ливо за будь-якої умови залишити поза увагою усі нерівності – певні 

таки доведеться враховувати. Тут важливо тільки визначитися, котрі з 

нерівностей не брати до уваги, а отже – котрих суб’єктів можна вважа-

ти за рівних [8, с.  415]. 

Зміна підходу до погляду на явище нерівності у праві повинна по-

лягати не у констатації чи визначенні сутності поняття нерівності, її існу-

вання у праві, а в аналізі причин та умов її існування у праві з метою на-

лежного обґрунтування й практичного впровадження проголошених й 

закріплених у праві принципів рівності (зокрема – формальної рівності). 

Це обумовлене хоча б тим, що перший підхід не знімає антиномії 

«рівність-нерівність» і не вирішує конфліктів у праві та суспільстві, які, у 

зв’язку із цим, існують. Актуальність другого підходу визначається спря-

мованістю права (проголошеним ним завданням) на боротьбу із так зва-

ними негативними соціальними явищами, зокрема – нерівністю. 

Будь яка діяльність у сфері права, в першу чергу – фундамента-

льна науково-практична, починається із вибору методологічного під-

ходу. Проголошений на сьогодні як пріоритетний антропологічний 

підхід теж обумовлює потребу у вирішенні об’єктивно існуючої про-
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блеми нерівності, і, лише на підставі цього, - проблеми забезпечення 

рівності у праві. Це викликано хоча б тим, що згаданий підхід має у своїй 

основі людину (як пріоритет) та суспільство (як людський соціум). Хоча 

місце людини у суспільстві аж ніяк не визначається рівністю. Що й обу-

мовлює антропосоціальну природу нерівності у праві як явища, яке спря-

моване на врегулювання/впорядкування суспільних відносин. 

Висновки. 1. Неефективність сучасних правових засобів вирі-

шення проблеми нерівності у праві криється у підході до цієї пробле-

ми: Уникаючи глибшого дослідження цієї проблеми, з’ясування її сут-

ності, право намагається розв’язати її за допомогою засобів, властивих 

протилежному явищу/категорії – рівності у праві. 

2. Явище нерівності у праві має антропосоціальну зумовленість. 

Це «продиктоване» сферою реалізації права – суспільними відносина-

ми та природою одних із головних їх учасників – людей. Місце люди-

ни у суспільстві аж ніяк не визначається рівністю. Вони нерівні за сво-

єю сутністю і, прагнучи рівності (у праві зокрема), водночас, намага-

ються «вирватись» із кола «рівних собі у праві», тобто стати нерівними 

із ними у позитивному для себе значенні. 

3. Сучасне право повинно виходити із завдання визнання не 

тільки факту нерівності у суспільстві, а й у самому праві, та обґрунто-

вувати рівність у праві не шляхом декларування формальної рівності 

(із якої створювати безліч винятків), а створити такий концепт рівності 

у праві й обґрунтувати механізм його реалізації, який буде противагою 

фактично існуючій антропосоціально зумовленій нерівності у праві.   
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  

ЯК ОСНОВА ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 

 

Сучасне суспільство не може існувати без розвиненого політич-

ного, економічного, соціального і юридичного механізму, визначеного 

Основним законом. З іншого боку, Конституція неодмінно має вико-

нувати певні вимоги-принципи, які відповідали б принципам усього 

суспільства. До того ж, Основний закон відіграє для громадян консолі-

даційну роль, у ньому панує право як загальна міра свободи, рівності і 

справедливості в суспільстві, що й визначає зміст усіх чинних у дер-

жаві законів. Тому в контексті забезпечення правового порядку кон-

ституція виступає, так би мовити, суспільним правом, і головна її мета 

– охорона свободи, оскільки свобода людини є найважливішою заса-

дою демократичного державного  устрою.  

Це є свідченням того, що основою громадянського суспільства  є, 

власне, людина й умови, що їх створює держава для реалізації її конструк-

тивно-світоглядної суті. Наявність можливостей реалізації прав, 

обов’язків та законних інтересів перетворює людину в головного учасни-

ка суспільного розвитку, члена громадянського суспільства [1, c. 117].   

Правова держава повинна орієнтуватися передусім на інтереси 

громадянського суспільства. Конфронтація ж інтересів держави і гро-

мадянського суспільства є основою неефективності державного управ-

ління, внаслідок чого відсутній належний правопорядок. Відносини у 

сфері забезпечення правопорядку найтісніше пов’язані з повсякденним 

життям, трудовою і суспільно-політичною діяльністю громадян, з їх 

правами, свободами і законними інтересами. Держава, суспільство і 

громадяни перебувають у щоденній взаємодії. При цьому, як наголо-

шує І. Шутак, важливо, щоб державний сектор та громадянське суспі-

льство залишились партнерами в боротьбі за встановлення демократи-

чних принципів та цінностей в процесі правового регулювання суспі-

льних відносин [2, c. 374].  

За допомогою юридичних норм держава встановлює правопоря-

док, тим самим регулює і формує суспільні процеси, забезпечує фун-

даментальні права людини. Разом із тим юридизація є суперечливим 

процесом, який може мати як позитивні, так і негативні (безпосередні 

чи віддалені) наслідки. Так, у результаті активного впливу механізмів 

державного регулювання конституціоналізація із процесу, що адекват-
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но відображає потреби суспільства та покликаний лише оформлювати 

зміст соціальних відносин у їх об’єктивній динаміці, має тенденцію 

перетворення на самодостатній, пов’язаний із відтворенням самої дер-

жави процес. У такому разі юридизація може чинити стримуючий 

вплив на адекватний розвиток суспільних відносин. Проте, в різних 

сферах суспільного життя ці наслідки проявляються неоднаково. На-

приклад, сферою, в якій конституціоналізація чинить більшою мірою 

позитивний вплив, є політичне життя (оскільки одна з характеристик 

права – джерело легітимації політичної влади), а сферою, в якій надмі-

рне юридичне регулювання може мати різко виражені негативні нас-

лідки, є економічне життя [3, c. 92].  Тому процеси формування грома-

дянського суспільства та правової держави потребують не просто но-

мінального проголошення (навіть на конституційному рівні), а якісних 

змін в суспільній свідомості. Показником ідеологічних змін до певної 

міри виступає саме стан законності та правопорядку. Ці важливі скла-

дові права безпосередньо пов’язані з його конкретною реалізацією по 

забезпеченню та гарантуванню прав людини. Таким чином, правопо-

рядок та права людини – це точки дотику, на яких ґрунтується діяль-

ність громадянського суспільства. 

Сьогодні прихильники природно-правового розуміння природи 

прав і свобод та юридичного позитивізму єдині в думці, що для того, 

аби права і свободи були реально дієвими, вони мають дістати юриди-

чне закріплення в чинному законодавстві, зокрема в конституції; тіль-

ки в цьому випадку вони набувають загального значення, висловлю-

ють загальний інтерес. На нашу думку, юридичним вираженням реаль-

ності прав і свобод є демократичний правовий порядок, оскільки саме 

в цій сфері набувають правового оформлення головні відносини суспі-

льства, держави та індивіда. Правопорядок, демократія, права і свобо-

ди утворюють єдину, внутрішньо узгоджену систему, вони настільки 

тісно взаємопов’язані, що «відірвати» забезпечення правопорядку від 

охорони прав і свобод, по суті, неможливо.  

Для громадянського суспільства характерні загальнолюдські 

цінності, задекларовані Основним законом, в яких повага прав і свобод 

особи є основоположним принципом вже не одне десятиліття. Найчас-

тіше індивідуалізм і свобода – це не тільки благо і бажана мета люди-

ни, а й обов’язкові умови її життєдіяльності, що вимагають від неї ве-

ликих життєвих зусиль. Покладання  на власні сили, стан відчуження 

та інші іманентно властиві людині риси, пов’язані із зазначеними цін-

нісними установками, породжують ситуації, за яких право стає універ-

сальним регулятором суспільних відносин у громадянському суспільс-

тві. Як зазначає Ю. Размєтаєва, ціннісне значення прав людини у гро-

мадянському суспільстві виражається як на індивідуальному рівні 
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(права складають систему цінностей окремої особи), так і на рівні ін-

ституцій (права утверджуються як цінності для певної групи осіб). То-

му права людини є елементом права в цілому, а отже, і засобом регу-

лювання відносин, як між індивідами, так і між ними та суспільними 

інституціями, державою тощо [4, c. 94-95]. Право може сприйматися і 

як реальність свободи людини у громадянському суспільстві. Соціаль-

ні регулятори спрямовані здебільшого на забезпечення доцільних рів-

нів свободи особи, на формування допустимої системи обмежень сво-

боди людини за допомогою прав і юридичних обов’язків інших осіб.  

Право також відіграє установчу і нормативно-регулюючу роль у 

суспільному організмі. Завдяки ньому відбуваються розбудова соціа-

льних ієрархій та інститутів у структурі суспільства, закріплення ста-

лого соціально-політичного устрою, легітимуються правові основи 

влади, йде утвердження соціальних цінностей, забезпечення стійкого 

правопорядку тощо – все те, що забезпечує стабільну еволюцію грома-

дянського суспільства [5, c. 205]. Рівною мірою гуманістичні цілі, що 

відповідають правовому характеру держави, виступають визначальним 

моментом і щодо забезпечення пріоритету права. Останній полягає не 

стільки у ступені пов’язаності держави правом, скільки у виявленні та 

реальному здійсненні соціальних зобов’язань держави перед людиною. 

З цього приводу В. Крусс зазначає, що дзеркальною проекцією змісто-

вної конкретизації прав людини виступає відповідне відображення 

змісту кореспондуючих їм обов’язків держави [6, c. 20]. У правовій 

державі верховенство Основного закону полягає не в тому, що це акт най-

вищої юридичної сили, а тому, що в ньому закріплені права людини як 

найвищої цінності. Причому не менш важлива і зворотна залежність: що 

більше суспільство надає прав і свобод своїм громадянам, то досконалі-

шими мають бути закони і ефективнішим правопорядок, то суворішим – 

дотримання й чіткіше застосування конституційних приписів. Тому кон-

ституціоналізація проявляється у встановленні міцних юридичних гаран-

тій, необхідних форм і процедур конституційного захисту особи від сва-

вілля держави. Реалізація принципу поділу влади має бути спрямована на 

те, щоб усі гілки влади мали насамперед ці гуманістичні цілі.  

Сучасне право в усіх його виявах і парадигмах можна аналізувати 

як втілення правового порядку в діяльності громадянського суспільства. Із 

цього погляду право виникає на основі традицій правового життя, що фо-

рмувалися стихійно, у соціальній практиці. Внаслідок цього нині чинні 

конфігурації правової організації соціального життя органічні для неї і 

тому адекватні сутності громадянського суспільства. Тому забезпечення 

правового порядку, близького до ідеального, є необхідною умовою побу-

дови правової держави і розвиненого громадянського суспільства. Як на-

слідок громадянське суспільство може функціонувати лише на правових 
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засадах, оскільки організація його складових має нормативний зміст і 

спрямована на регулювання поведінки людей.  

Як зазначає Т. Подковенко, ключовим елементом еволюції гро-

мадянського суспільства є міра здійснення свободи людини (курсив 

наш. – Т. П.) в економічній, політичній та соціальній сферах. Щодо 

останньої, то важливо, що для характеристики громадянського суспі-

льства істотним є його специфічний зв’язок із соціальною державою. 

Громадянське суспільство за природою своєї еволюції є вимогою фор-

мування соціально орієнтованої правової держави, а існування розви-

неного громадянського суспільства передбачає формування демокра-

тично визначеної державної влади [7, c. 90]. Таке суспільство визначає 

найістотніші принципи регулювання, згідно з якими встановлюється 

пріоритет особистих інтересів людини над інтересами колективу, на-

ції, держави, відповідальність держави перед особою; визначається 

обов’язок держави дотримуватись правових приписів, охороняти й 

підтримувати правопорядок, забезпечується демократизм державної 

влади на основі принципу поділу влади. Таким чином, держава стосовно 

суспільства другорядна і в принципі служить інтересам суспільства. Сама 

ж соціальна держава, на думку  Н. Хоми, має підтримувати основні цінно-

сті громадянського суспільства, такі як свобода, справедливість, соліда-

ризм, соціальне партнерство, консенсус [8, c. 84]. Межі функцій та юри-

дичного інструментарію держави встановлює саме суспільство, громадян-

ське за своєю суттю. Тільки будучи відносно незалежним та автономним 

щодо держави, суспільство може стати громадянським. 

З цього приводу А. Крусян зауважує, що громадянське суспільс-

тво – це вільне суспільство, свобода якого полягає в його самостійнос-

ті та відносній незалежності від держави. Проте абсолютна незалеж-

ність від держави не є реальною, тому що саме держава є певним гара-

нтом цієї свободи [9, c. 17-18]. Біла книга урядування Європейського 

Союзу визначає громадянське суспільство як таке, що об’єднує пере-

важно організації самоутворені  або утворені під керівництвом держа-

ви. Справді, як наголошує Н. Оніщенко, права людини можуть бути 

гарантовані тільки в умовах сильної держави, яка в змозі управляти 

суспільством і позитивно впливати на особу  [10, c. 58]. Саме на основі 

цих принципів регулювання можна встановити сучасне співвідношен-

ня права і закону, що зумовлює прийняття лише «правових законів». 

Не випадково тому в масовій суспільній свідомості роль права для 

громадянського суспільства ототожнюється зі справедливістю припи-

сів держави, прогресивною соціальною спрямованістю цілей і завдань, 

виражених правовою нормою. І хоча закон незмінно є найдосконалі-

шою формою права, саме право не вичерпується законом, оскільки 

передбачає дію реальних, фактичних суспільних відносин і їх перетво-
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рення на правові відносини як процес правової життєдіяльності. Втім, 

з іншого боку, саме «правове суспільство» покликане забезпечити за-

конові  статус не тільки основоположного, первинного, а в перспективі 

– і єдиного регулятора суспільних відносин. 

Конституція як нормативний акт важлива сама собою, проте 

тільки як частина загального механізму суспільно-політичного життя. 

Ефективна ж дія Основного закону залежить передовсім від того, на-

скільки його засвоїли і підтримують громадяни України. При цьому 

конституційно-правове середовище формується виключно поведінкою 

більшості учасників конституційно-правових відносин. Якщо механізм 

дії більшості суб’єктивних прав передбачає активну поведінку носіїв 

цих прав, механізм дії конституційно-правових норм вимагає правової 

активності всього соціального середовища. Тому сутність сучасної 

конституції – в її інтегруючих, об’єднуючих соціальні верстви і групи 

цінностях, реалізація та розвиток яких повинні бути головним завдан-

ням у діяльності всіх органів держави. У зв’язку із цим важливо сфор-

мувати в усьому суспільстві правову культуру, яка сприятиме підви-

щенню дієвості Основного закону. Останній же має  визначати насам-

перед людиномірні засади громадянського суспільства, його політичні 

і соціальні цінності. 

Правова культура –  це своєрідний критерій життя держави, який 

показує, як закон застосовується або порушується у щоденній  практиці, 

як в державі діють демократичні норми і правила. Високий рівень розви-

неності правової культури відображається у правовому змісті суспільних 

відносин, у доцільності жити згідно з правом, у загальнодоступності, зви-

чності й максимальному поширенні стандартів правомірної поведінки, у 

реалізації членами громадянського суспільства своїх прав та обов’язків 

згідно з Основним  законом  – конституцією.  

Головним суб’єктом громадянського суспільства є людина, що 

має потреби, інтереси та цінності, зовнішньо  виражені у правах та 

обов’язках. Людина також є «первинним носієм» правопорядку, бо 

кожен суб’єкт права своєю повсякденною, повсякчасною поведінкою 

«творить» правопорядок, впливає на його стан у громадських місцях, 

на роботі, в селі, місті тощо [11, c. 64]. Більше того, людина як складо-

ва громадянського суспільства має усвідомити себе як мету і найвищу 

соціальну цінність. Як слушно зауважує Р. Гаврилюк, в основі грома-

дянського суспільства лежать горизонтальні зв’язки, забезпечені при-

родним правом (курсив наш. – Т. П.) [12, c. 11]. Права людини як сер-

цевина і стрижень правопорядку виступають джерелом постійного 

відтворення та активності, інструмент саморозвитку громадянського 

суспільства. Саме права людини є певним ціннісним орієнтиром, який 

дає змогу застосувати «людський вимір» не лише до держави, права, 
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закону, правопорядку, а й до громадянського суспільства, оскільки 

ступінь його зрілості значною мірою залежить від стану справ з права-

ми людини, від обсягу їх реалізації [13, c. 184]. У даному контексті 

зростає роль держави і громадянського суспільства у забезпеченні прав 

людини, її честі, гідності та природного суверенітету. Тому формування 

громадянського суспільства в руслі поваги прав людини є першочерговим 

завданням правової держави, розв’язання якого потребує тривалого часу і 

залежить від усіх представників громадянського суспільства. Отже, в су-

часних умовах необхідно раціоналізувати правопорядок – через ураху-

вання інтересів людей в політико-правовій діяльності, досягнення чіткості 

й визначеності позиції влади щодо людиноцентристських пріоритетів, 

усвідомлення тих чинників, які дестабілізують правові відносини, і тих, 

які можуть бути використані на противагу їм.  

Висновки. Оскільки  правопорядок є основою взаємин усіх членів 

суспільства, зокрема й відносин між державою та особою, це й визначає 

головне призначення його конституціоналізації як засобу і способу вті-

лення правових приписів (зокрема конституційних) у реальні правові від-

носини та правомірну поведінку. Рівень же конституціоналізації правово-

го порядку в тих чи тих історичних умовах залежить від особистої, суспі-

льної культури громадян, професійно-правової культури осіб, які застосо-

вують право, від ступеня усвідомлення або взаємозв’язку законності і 

справедливості. Особливо важливо, щоб справедливість була закладена в 

самій конституції. Для  конституціоналізації правового порядку в змісті 

режиму правозаконності мають відбутися конкретні зміни: 1. Консти-

туція як Основний закон держави має стати не знаряддям у руках держа-

ви, а правовим балансом суспільних інтересів. 2. Громадяни мають  отри-

мати реальну можливість вимагати дотримання правових приписів від 

держави та її органів. 3. Варто розширити предметний бік законності – 

через реалізацію принципу «дозволене (тобто законне) все те, що законом 

не заборонене». 4. Закони як основні джерела права повинні мати пряму 

дію та відповідати реальним і прогресивним суспільним відносинам. 

Крім того, в умовах сучасних викликів, пов’язаних із терористи-

чною загрозою Українській державі та її громадянам, особливо важли-

во, щоб державна функція із забезпечення правопорядку здійснювала-

ся без порушення прав і свобод людини, основоположних принципів 

правової держави. Це завдання може виконати тільки така держава, яка 

охороняє права й законні інтереси своїх громадян. 
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CПОНТАННИЙ ВПЛИВ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА  

ПРАВОСВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Беззаперечною умовою побудови демократії в Україні є саме ро-

звинуте громадянське суспільство як рушійна сила процесу політичної 

демократизації, незалежності людини від держави та суб’єктів владних 

повноважень. Світовий досвід свідчить: належна підтримка державою 

громадян має позитивний політичний, соціальний та економічний 

ефект. Історія створення і розвитку громадянського суспільства в 

Україні, досвід його розвитку в інших країнах, має велике значення 

для держави. Кожен українець має усвідомити власну відповідальність 

за розвиток країни, солідарну відповідальність з державними органами 

через громадську експертизу, участь в обговоренні нормотворчих іні-

ціатив, виконання законів України і, як результат цього – реальне 

впровадження в щоденну діяльність демократичних інститутів влади 

принципів демократії та верховенства права. 

Дослідження стану формування в Україні громадянського суспі-

льства здійснювали такі вчені, як О. Гарань, А. Карась, А. Колодій,  

С. Рябов, В. Сидоренко, В. Ткаченко, М. Томенко та ін. Участь грома-

дян у різних сферах суспільного життя неодноразово була предметом 

аналізу таких науковців, як В. Акіменко, О. Бандурка, І. Главуш,  

В. Єременко, С. Конаненко, А. Ноздрачов, В. Садовский, А. Яворенков 

та ін. Однак розгляд проблем становлення громадянського суспільства 

поза дослідженням чинників впливу тих процесів, що відбуваються в 

державі, на правосвідомість громадян є не менш важливими. З цього 

приводу до уваги взяті дослідження С. Сливки, В. Пашутіна, П. Бара-

нова,  В. Васильєва, В. Темченко,  П. Рабиновича, С. Алексєєва та ін. 

Г. Берченко громадянське суспільство розглядає як самооргані-

зовану і саморегульовану, автономну сферу суспільного життя, в якій 

функціонують добровільні некомерційні недержавні об’єднання, що 

діють у межах законодавства і втілюють цінності свободи і солідарно-

сті [1, с. 6]. Як вважає дослідник проблем сучасної демократії У. Бек, 

демократія має перетворитися на таку, що рефлексує. Це означає, що 

просте відтворення її основ поступається місцем їх критичному аналі-

зу і постійному експериментуванню у всіх сферах соціальної дії [2, с. 

49]. Цікавою є думка  Г. Гурвича: «…я ніколи не розглядав спонтанне і 

неорганізоване право спільності як втілення демократії! Демократич-

ний принцип допомагає знайти баланс між вічним конфліктом, між 
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напругою, які характеризують протистояння організованого і неоргані-

зованого в рамках соціальної групи» [3, с. 139]. 

Наразі прослідковується тенденція підвищення ролі громадянсь-

кого суспільства та його впливу на політичну сферу і процес прийнят-

тя політичних рішень. Демократичні держави реалізують на практиці 

певний набір принципів: розподіл функцій влади, систему «стриму-

вань і противаг», народний контроль над урядом, участь народу в 

управлінні тощо. Все це передбачає обмеження повноважень влади і 

високий ступінь передбачуваності того, як ця влада діятиме. 

Суспільство може затвердити себе в якості реальної противаги 

державі лише в тій мірі, в якій воно породжує своє власне право об'єк-

тивної інтеграції, своє власне чисте соціальне право, що забезпечує 

порядок і мир в суспільстві. А чисте соціальне право, в свою чергу, в 

силу одного лише факту взаємозв'язку з суспільством, протистоїть  

державі, проявляючи всі свої приховані сили, акумулюючи ту історич-

ну роль, яку воно здатне відіграти. Чисте соціальне право в силу своєї 

природи має тенденції: звільнитися повністю або частково від опіки з 

боку держави; повстати проти насильницького включення в приватне 

право і затвердити себе як абсолютно незалежний порядок; здатне здо-

бути повну незалежність і отримати визнання своєї рівнозначності в 

разі колізії з державним правопорядком, стверджуючи себе не в якості 

партикулярного соціального права, а в якості загального соціального 

права, службовця не інтересам окремих егоїстично налаштованих 

угруповань, а спільному інтересу, в рамках якого вступають в конф-

лікт і знаходять примирення безліч протилежних інтересів. 

Для того щоб оцінити всю значимість ідеї соціального права в 

наші дні і продемонструвати, що саме дана категорія покликана запов-

нити собою прірву між суспільним життям і зведеними в ранг святині 

правовими концепціями, нам необхідно уточнити ту особливу роль, 

яку справжнє соціальне право відіграє сьогодні. Права та гарантії дія-

льності громадськості в умовах децентралізації та реформування є 

надзвичайно важливими, оскільки тільки пряма демократична участь 

громадян в управлінні на національному, регіональному та місцевому 

рівнях, реалізація народом своєї суверенної влади сприятимуть повно-

цінній взаємодії влади і суспільства.  

В нашій країні, зважаючи на те, що громадянське суспільство ще 

не досить розвинуте, головні важелі формування ефективної влади 

далекі від досконалості. Внаслідок цього виникає проблема: держава, в 

особі владної еліти,  відмежована від суспільства. Через це у громадян 

поняття «еліти» асоціюється здебільш з верхівкою виконавчої і зако-

нодавчої влади, з олігархами. Громадяни України досить песимістично 

характеризують нинішню, у великій мірі корумповану, політичну еліту 
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та владні органи усіх рівнів. На сьогодні ресурси зміни існуючої моде-

лі влади виявились вичерпаними. Зокрема, чинна система влади не-

спроможна забезпечити незворотний характер процесу демократичних 

трансформацій, виявляє свою обмеженість у здатності запобігати кон-

фліктам, які розбалансовують політичну систему. Тому оптимальним 

виходом з цієї ситуації видається курс на конституційну реформу, яка 

б чітко збалансувала роль і функції різних органів влади.  

Кожна реформа потребує своїх виконавців та глибокого розу-

міння ними суті тих перетворень, до яких вона прагне. Більшість насе-

лення України позитивно або нейтрально сприймає можливі наслідки 

децентралізації і в контексті України в цілому, і в контексті своїх насе-

лених пунктів. У цілому, 42% очікують на покращення ситуації в 

Україні (але з них лише 7% вважають, що ситуація безумовно покра-

щиться) і 39% – на покращення ситуації у своєму населеному пункті. 

Ще, відповідно, 29% і 32% дотримуються думки, що нічого не змі-

ниться, 10% і 8% вважають, що ситуація тільки погіршиться [4].  

З чого ж починати реформи? На жаль, в Україні так і не вироби-

ли власний механізм ефективного управління країною, а тому взялися 

копіювати досвід сусідніх країн, які успішно провели ці реформи. Од-

нак є великі сумніви щодо успіху сліпого наслідування західних моде-

лей у готовому їх вигляді. По-перше, всі західні країни утверджували 

свої моделі розподілу влади під впливом різних за характером причин і 

за різних обставин, що зумовило значне розмаїття принципів вирішен-

ня цієї проблеми. По-друге, ці системи часто формувалися протягом 

десятиліть, а то й століть. На думку окремих політологів,  результатів 

територіально-адміністративної реформи та реальної децентралізації в 

Україні слід чекати лише через десять років. 

Основними напрямами безпосереднього формування і підтрим-

ки інститутів громадянського суспільства з боку держави є: 1) розроб-

лення, прийняття та вдосконалення законодавчого регулювання вини-

кнення, розвитку та функціонування інститутів громадянського суспі-

льства; 2) впровадження різноманітних форм державної підтримки 

інститутів громадянського суспільства; 3) співробітництво органів 

державної влади з інститутами громадянського суспільства для нала-

годження конструктивного діалогу; 4) визначення частки можливої 

участі органів державної влади в діяльності окремих інститутів грома-

дянського суспільства [5, с. 41]. 

Децентралізований державний сектор потребує такої будови, яка 

б сприяла його спроможності задовольнити майбутнє шляхом ство-

рення адміністративних одиниць з чіткими повноваженнями і відпові-

дальністю щодо надання населенню високоякісних послуг із соціаль-

ного забезпечення.  Розподіл повноважень згідно з принципом субси-

http://sockraina.com/news/7873
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діарності – один з головних принципів децентралізації, відповідно до 

якого найбільше повноважень повинні  мати ті органи влади, які є 

найближчими до людей, і на рівні яких вирішення завдань та надання 

послуг є найбільш ефективним та найменш ресурсовитратним. Укруп-

нені адміністративно-територіальні одиниці повинні стати основою 

для більш досконалого вирішення завдань і соціального, і економічно-

го, і політичного характеру на місцевому рівні, що в свою чергу при-

веде до зміцнення демократії в цілому. 

Таким чином, децентралізація неможлива без свідомого сприй-

няття та дієвої реалізації її самим суспільством. Нездатність українців 

до самоорганізації  дещо перебільшена і підтвердження тому – масо-

вий волонтерський та добровoльчий рух, об’єднання у організації, 

об’єднання територіальних громад та ін. За Європейською хартією 

місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, 

місцеве самоврядування – це, зокрема, право і спроможність органів 

місцевого самоврядування здійснювати регулювання і управління сут-

тєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в 

інтересах місцевого населення.  Верховною Радою  ухвалено Закон 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [6], а 

Урядом для забезпечення його реалізації затверджено Методику фор-

мування спроможних територіальних громад [7]. Саме ці акти визнача-

ють, яким чином має відбуватись об’єднання громад для того, щоб вони 

стали спроможними для: укрупнення шляхом добровільного об’єднання 

територіальних громад, що є важливим фактором посилення гарантій міс-

цевого самоврядування, підвищення його ролі у вирішенні питань місце-

вого значення; формування дієздатних територіальних громад, головним 

завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб громадян, 

оперативне та якісне надання їм базових соціальних та адміністративних 

послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних територій, більш 

ефективного використання бюджетних коштів та інших ресурсів; ство-

рення передумов для удосконалення системи органів місцевого самовря-

дування на відповідній територіальній основі [6; 7]. 

Указом Президента України сформовано Конституційну Комісію, а 

у Парламенті – експертні групи з питань законодавчого забезпечення де-

централізації влади та реформування місцевого самоврядування. На часі 

проводиться інвентаризація проблемних питань функціонування сільсь-

ких громад та напрацювання пакетів законів щодо всебічної підтримки 

українського села та, зокрема, розширення повноважень громад у сфері 

земельних відносин. Обговорюється  методика формування спроможних 

територіальних громад,  спрямована на реалізацію повною мірою їх фун-

кцій, надання послуг в усіх сферах та забезпечення їх достатніми фінансо-

вими, інфраструктурними та кадровими ресурсами.  
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На урядовому рівні мова ведеться про необхідність прискорення 

термінів розробки перспективних планів формування територій гро-

мад, визначення зон впливу, паспортів територіальних громад  та залу-

чення міжнародних експертів до роботи на місцях. Однак статистичні 

дані є не досить втішними. Лише один з трьох українців (36%) має 

сформовану думку щодо об’єднання територіальних громад, натомість 

41% ще не визначилися з позицією. Водночас лише 13% стверджують, 

що їм узагалі байдуже це питання. Лише 3% населення України висту-

пають за примусове об’єднання громад, натомість 71% українців об-

стоюють добровільне об’єднання (з них 64% вважають, що громади 

мають об’єднуватися добровільно за рішенням населення громад, що 

планують об’єднатися) [4].  
Саме тут виникає найскладніше питання – чи спроможні будуть ново-

створені територіальні одиниці найближчим часом реально, самостійно вирі-

шувати  складні питання, які раніше мали централізований характер? 

 З одного боку, правосвідомість передує праву, оскільки останнє 

є виразом волі суспільства або певної його частини, тобто виражає 

погляди та настанови суспільства або певної його частини, тобто їхню 

правосвідомість. З другого боку, правова система, яка склалася у сус-

пільстві, виступає одним з найважливіших факторів, що впливають на 

правосвідомість. І, врешті, функціонування права, його застосування і 

дотримання залежать від рівня правової свідомості. Правосвідомість – 

це не виключна риса юриста, політика, законодавця, керівника, а необ-

хідна складова особистості кожного свідомого члена суспільства. Пра-

вові знання, оцінки,  установки – все це необхідні елементи формуван-

ня правової свідомості.  

На нашу думку, саме правова установка (психологічна установка 

щодо поведінки, врегульованої правом) свідчить про остаточне фор-

мування правосвідомості конкретної особистості на основі здобутих 

правових знань та власної оцінки правової дійсності. Сформована пра-

восвідомість дає можливість особі:  тлумачити зміст норм права; ви-

значати мету видання певного нормативно-правового акта, сферу його 

дії та ефективності; вчиняти свої дії відповідно до приписів правових 

норм;  використовувати у практичній діяльності правові знання, реалі-

зовувати і захищати свої суб'єктивні права і законні інтереси; викону-

вати юридичні обов'язки; сприяти реалізації правових приписів; розу-

міти необхідність протидії правопорушенням тощо. І ще один надзви-

чайно важливий момент: рівень правосвідомості далеко не завжди за-

лежить від фаху, освіти, посади її носія. Пересічний громадянин може 

мати набагато вищий рівень правосвідомості, і відповідно, мати повне 

право активно впливати на процеси, що відбуваються в державі. Тіль-

ки це право повинно бути забезпечене та захищене самою державою. 
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Підтвердженням цього стало функціонування у 2015 році  «Кон-

гресу громадських об’єднань України». Його метою стало забезпечен-

ня прямої та альтернативної участі (шляхом позапарламентської зако-

нодавчої і виконавчої опозиції) в розробці та виконанні рішень зако-

нодавчої і виконавчої гілок влади за наявності прозорого професійного 

народного контролю; направлення (в тому числі й через вибори) своїх 

професійних, високоморальних, ініціативних членів до органів законо-

давчої та виконавчої влади; сприяння культурно-національному відро-

дженню країни, підвищенню рівня духовності, моральності, інтелекту-

алізації суспільної свідомості, економічної міцності, обороноздатності 

України; створення соціально-економічних, правових умов для добро-

буту українського народу, забезпечення захисту конституційних прав 

громадян від свавілля, політичної, економічної влади [8].   

Метою децентралізації є, передусім, забезпечення спроможності 

суспільства самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати пи-

тання місцевого значення. Йдеться про наділення територіальних гро-

мад більшими ресурсами та про мобілізацію їхніх внутрішніх резервів. 

На сьогодні переважна більшість територіальних громад України, ма-

ючи право вирішувати питання місцевого значення, неспроможна їх 

виконувати через брак власних коштів, занепад або відсутність інфра-

структури (необхідних будівель, споруд, доріг тощо), а також брак 

кадрів відповідної кваліфікації. Як наслідок, значна частина питань 

місцевого значення не вирішується належним чином. 

На етапі ствердження  сучасної демократичної держави, питання  

формування відповідної правосвідомості громадянського суспільства 

є, зокрема для України, доленосним. Однак в сучасному суспільстві 

дуже посилюються  негативні явища, які  «перероджують» правосві-

домості, розвиваються нігілістичні погляди та установки, пропагується 

правова демагогія та дилетантизм, що закономірно веде до деформації 

істинної правосвідомості. Більшість українців (72%) знають про 

об’єднання територіальних громад, але з них лише 17% дуже добре 

обізнані з цим, решта ж лише «дещо чули» [4].  

Важливо пам’ятати, що на рівні організованого соціального пра-

ва суб'єктивні соціальні права проявляються з максимальною повно-

тою, тоді як на рівні неорганізованого (спонтанного) їх прояв мінімізу-

ється. Існує безперечне переважання суб'єктивного соціального права 

в сфері організованого соціального права і настільки ж безперечне пе-

реважання об'єктивного права в сфері неорганізованого соціального 

права. Цей висновок не повинен нас бентежити, оскільки ми знаємо, 

що організоване соціальне право нерозривно пов'язане з неорганізова-

ним соціальним правом, на якому воно і ґрунтується.  
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Тому необхідно прикласти максимум зусиль для консолідації 

суспільства, підвищення його правової та політичної компетентності. 

Особливо спеціалістам-юристам необхідно проводити велику роботу 

серед населення територіальних громад з приводу тлумачення сучас-

ного законодавства, механізмів правового регулювання суспільними 

процесами та захисту прав і свобод громадян, щоб підвищити рівень 

його правосвідомості. Суспільство повинно бути готовим до ефектив-

ного розвитку в нових умовах, заснованих не на пустих гаслах політи-

ків, а на справжніх європейських цінностях та реальних кроках. Адже 

не тільки чисте і незалежне соціальне право, а й чисте соціальне право, 

підпорядковане державній опіці, змушує приймати в розрахунок існу-

вання «суспільства», яке протистоїть державі та обмежує його. 
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ОСОБЛИВОСТІ НОВІТНЬОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ  

СИСТЕМИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

За часів існування СРСР все радянське право було оголошено 

публічним, проте уже в той час у реальному житті залишалися невели-

кі острівці свободи, які об’єктивно вимагали приватноправового, а не 

публічного регулювання. Мова тут йде про певну «територію» свободи 

людина, яку вона мала, зокрема у сфері сімейних відносин, товарообі-

гу тощо [3]. З погляду інституційної системи приватного права, йшло-

ся про трьох  «китів» приватного права, оскільки в природі існують 

три головні феномени: людина, її вольові дії та світ речей [1]. 

У другій половині 50-х років ХХ століття відроджується ідея го-

сподарського права та обґрунтовується ідея існування поряд з цивіль-

ним правом іншої самостійної галузі – господарського права, згідно з 

якою майнові відносини громадян повинні регулюватися цивільним 

правом, а відносини між соціалістичними організаціями, які виника-

ють у зв’язку з організацією та здійсненням їх господарської діяльнос-

ті, - господарським правом [5]. 

Сьогодні в Україні в сучасній юридичній доктрині відновлений 

поділ права на приватне і публічне. З формуванням ринкової економі-

ки виникла потреба більш поглибленого приватно-правового регулю-

вання суспільних відносин, зміцнення приватної власності як основи 

формування громадянського суспільства. 

Важливим етапом у розвитку приватноправової доктрини було 

прийняття Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та 

Цивільного процесуального кодексу України. 

Актуальність дослідження приватного права зумовлена потребою 

розробки певних наукових концепцій розвитку системи права України в 

умовах становлення громадянського суспільства. Вагому функцію в по-

будові громадянського суспільства відігравало і відіграє право, особливо 

приватне як основа правової системи та системи права України. 

Сьогодні точиться багато дискусій з приводу структурного на-

повнення системи приватного права. Однією із таких є та, яка 

пов’язана із паралельним співіснуванням господарського і цивільного 

права. До прикладу Я.М. Шевченко вважає, що концепція господарсь-

кого права своїми витоками має засади однорідності владно-

управлінських (по вертикалі) і договірних (по горизонталі) відносин у 
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сфері народного господарства. З розвитком ринкових відносин потреба 

у самостійному регулюванні відносин у сфері господарювання відпадає 

[8]. Їй опонують вчені-господарники, які вважають господарське право 

комплексною галуззю, що складається з сукупності норм, які регулюють 

відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності за 

допомогою імперативного та диспозитивного методів правового регулю-

вання [4, с. 16-17]. Зважаючи на сказане вище видається, що віднесення 

господарського права до системи приватного права є спірним. 

Дискусійним є також питання щодо місця сімейного права в си-

стемі приватного права. Традиційно воно було підгалуззю цивільного 

права, оскільки регулювало особисті немайнові та майнові відносини 

між учасниками сімейних відносин на засадах юридичної рівності, 

вільного волевиявлення і майнової самостійності учасників. 

Позицію про те, що сімейне право не є самостійною галуззю, а є 

однією із складових цивільного права підтримують Р.Б. Сивий,  

В.І. Борисова та І.В. Жилінкова [6, с. 162; 7, с.3]. 

Проте більшість сучасних українських вчених відносять сімейне 

право до самостійної галузі права (Я. М. Шевченко, О.В. Оніщенко, 

З.В. Ромовська). Ці науковці вважають, що сімейні правовідносини 

мають ряд специфічних ознак, які дозволяють відмежувати їх від циві-

льних. До таких належать: 1) спеціальний суб’єктний склад; 2) своєрі-

дність юридичних фактів, які породжують сімейні правовідносини; 3) 

тривалість існування; 4) індивідуалізація учасників і неможливість 

передачі прав та обов’язків іншим особам; 5) особисто-довірчий хара-

ктер відносин; 6) сімейні правовідносини регулюються окремим коди-

фікованим актом – Сімейним кодексом України. Проте самостійний 

характер сімейного права не заперечує його приналежності до приват-

ного права як його складової [2]. 

Висновки. Приватне право має свою систему, складається з 

окремих галузей права, підгалузей та інститутів. До структурних еле-

ментів приватного права можна віднести такі галузі права як цивільне і 

сімейне право. Спірним є віднесення до системи приватного права та-

ких галузей права, як господарське, трудове, земельне та медичне. Ці 

галузі права є самостійними, оскільки мають власний предмет і метод 

правового регулювання, проте велика група правовідносин, що регу-

люють дані галузі права, має приватно-правовий характер. 

 

Список  літератури: 

 

1. Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. – 

1992. – № 1. –  С. 25 – 41; № 2. – С. 31-48. 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 285 

2. Белуга Ю.М. Актуальні проблеми визначення системи прива-

тного права / Ю.М. Белуга, А.А. Жилкова // Юридичний вісник. – 

2013.  № 1 — С. 86-87. 

3. Довгерт А. С. Кодифікація цивільного права незалежної Укра-

їни – важливий етап розвитку цивілістичної доктрини /А. С. Довгерт // 

Право України – 2014 - № 6. – С. 36-37. 

4. Корчак Н.М. Господарське право України; навч. посібник / 

Н.М. Корчак. – К.; Вид-во Національного авіаційного університету 

«НАУ- друк», 2009. – 312 с. 

5. Майданик Р.А. Развитие доктрины гражданского права Укра-

ины в советский период // Право України. – 2014. - № 6. – С. 32. 

6. Сивий Р.Б. Приватне (цивільне) право в системі права Украї-

ни: монографія / Р.Б. Сивий. – К.: КВІЦ, 2006.-214 с. 

7. Сімейне право України: підручник / Л. М. Баранова, В. І. Бо-

рисова, І. В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилі-

нкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 200 с. 

8. Шевченко Я. Поняття приватного права як ядра правопоряд-

ку, заснованого на ринковій організації економіки / Я. Шевченко // 

Право України. – 2009. – № 8. – С. 4-7. 



 Секція 3. Антропосоціокультурна природа приватного права 286 

Гетьманцева Н.Д., 

к. ю. н., доцент кафедри приватного права 

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

 

НАСТУПНІСТЬ І НОВИЗНА В СУЧАСНОМУ  
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Сучасний період є періодом становлення і розвитку нової епохи, 

що відкриває в собі нові інтелектуальні технології, нову мотивацію 

праці, нові форми і методи організації праці, виробництва і, звісно, 

нові потреби і цінності, що обумовлює, в свою чергу, відповідні зміни 

у видах і формах соціально-трудових відносин, суб’єктах, об’єктах.  

Сучасні умови потребують уточнення, корегування теоретичних 

підходів до проблем правового регулювання суспільних відносин 

практично у всіх сферах, у тому числі й у сфері трудових відносин. 

Очевидним є факт необхідності удосконалення самого механізму пра-

вового регулювання у сфері праці [1, с. 1].  

Право не може бути однаковим у різні історичні періоди, оскі-

льки право змінюється разом із суспільством. Вплив суспільства та 

права є взаємним, вони є сторонами однієї медалі. Тому якщо проана-

лізувати трудове право радянського та пострадянського періоду, то 

зрозумілою буде та обставина, що воно розрізняється за своїм ідеоло-

гічним спрямуванням, формах і засобах його здійснення. Разом з тим, 

необхідно відзначити, що у «трудовому праві як галузі права постійно 

спостерігається дія двох найважливіших процесів: наступності і новиз-

ни» [2, с. 26]. І наступність і новизна є взаємозумовлюючими  категоріями 

і однаково є важливими для розвитку трудового права як галузі права. 

Динаміка трудового права супроводжується об’єктив-ними процесами, 

зумовлена закономірностями суспільного життя і як правило, виявляється 

за рахунок новизни, а стабільність – за рахунок наступності в регулюванні 

соціально-трудових відносин і, яка, за словами І. І. Андріановської,  «про-

являється в праві у вигляді стійкої якості права, його константи, що забез-

печує стабільність правової регламентації суспільних відносин» [2, с. 27]. 

При розвитку норм сучасного трудового права необхідно враховувати як 

новизну, так і наступність  трудовому праві. 

Щодо наступності трудового права як галузі права необхідно 

вказати на наступне: питання правового регулювання відносин у сфері 

праці не можна розглядати у відриві від економічних і соціальних про-

блем. По великому рахунку вони встановлюються і реалізуються в 

площині державної мети і завдань, як основні напрямки державної по-

літики. Тому не можна не враховувати того факту, що «право взагалі, а 
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трудове право зокрема, є особливою формою здійснення соціальної 

політики держави». 

Оскільки будь-які завдання права формуються в рамках його со-

ціального призначення, законодавець не є вільним у їх виборі. Він не 

може ставити перед трудовим правом, як галуззю права, завдання, які 

не є властивими, характерними для цієї галузі права і не випливають із 

її природи і сутності. Тому завдання трудового права як галузі права є 

однією із різновидностей соціальних завдань суспільства, бо держава 

створена тим самим суспільством і складається з нього. Трудове право 

за своєю природою має моральний і «гуманістичний характер», «в 

цьому його головне соціальне призначення», обумовлене сучасними 

потребами його розвитку. У соціальному призначенні трудового права 

виражаються найбільш загальні важливі корінні інтереси і потреби 

працівників у сфері трудових відносин. Конкретизуються вони в за-

вданнях трудового права, формуються в рамках соціального призна-

чення, і, в кінцевому рахунку, визначаються ним. При цьому соціальне 

призначення є як би стратегічною метою права. Завдання є тактичною 

метою. Завдання можуть змінюватися в залежності від конкретних 

соціально-економіч-них і політичних умов розвитку суспільства. Але 

соціальне призначення трудового права є незмінним. 

У зв’язку з тим, що норми трудового права за своїм соціальним 

призначенням «покликані регулювати суспільні відносини, у змісті 

яких враховані всі сторони трудової діяльності працівників, а також їх 

соціальні інтереси, які впливають на розвиток людини, тобто здійс-

нюють правове регулювання усіх особливостей трудової діяльності» 

[3, с. 22], саме цим вони визначають свою цінність і є універсальними і 

придатними для регулювання відносин у різноманітні періоди (адже 

трудове право виникло як соціальне право). У свою чергу, зміст і взає-

мозв’язок правових норм визначаються через принципи правового ре-

гулювання. Даний вплив має не односторонній характер, а проявляєть-

ся у процесі взаємодії принципів права і правового регулювання суспі-

льних відносин у сфері праці. Принципи права, фіксуючись, і (або) 

виводячись із правових норм, детермінують, передбачають зміст норм 

права. Принципи права є те, на чому засновані формування, динаміка і 

дія права, що дозволяє визначити природу права [4, с. 148]… Принци-

пи є тими першоджерелами, які направляють в єдине змістовне русло 

всю систему права і правове регулювання трудових відносин. Саме 

норми трудового права, взаємодіючи з принципами трудового права, 

створюють стабільні зв’язки і постійність галузі і несуть в собі  насту-

пність. Такі зв’язки дозволяють об’єктивно формувати стабільність 

правового регулювання відносин у сфері праці, зберігати єдність галу-

зі, її сутність, зміст і форму. 
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Новизна в правовому регулюванні праці проявляється, як за ра-

хунок розвитку норм вітчизняного трудового права так і приведення їх 

у відповідність до міжнародних стандартів. Виходячи з цього, з точки 

зору новизни, можна визначити певні напрямки, за якими розвивається 

сучасне трудове право. 

Трудове право, як галузь права, зазнає певних змін, відповідно 

до сучасних сформованих, або таких, що починають формуватися сус-

пільних відносин. Намагання вийти на міжнародний рівень стандартів, 

поступова зміна типу праворозуміння в цілому і розуміння трудового 

права як соціального права зокрема, необхідність обґрунтування су-

часної доктрини трудового права слугують своєрідним поштовхом і 

здійснюють суттєвий вплив як на суспільні відносини, так і на правове 

регулювання праці. Трудове законодавство на сьогодні передбачає 

спробу більш активніше враховувати накопичений світовий досвід 

правового регулювання трудових відносин, що неминуче тягне за со-

бою «вживлення» в трудове законодавство загальновизнаних принци-

пів і норм міжнародного права. 

Сучасні умови господарювання диктують створення всіх перед-

умов для подальшого розвитку договірного регулювання і, у зв’язку з 

цим, переходу, перетворення впливу державного регулювання на гар-

монійну співпрацю з боку держави та її органів. Зміни, що здійсню-

ються в політичній, економічній, правовій сферах на сучасному етапі 

дозволяють інакше розглядати природу колективного договору – як 

акта локальної нормотворчості. На сучасному етапі витоками колекти-

вного договору є не скільки державне санкціонування, дозвіл, скільки 

природа організації як структури громадянського суспільства в ринко-

вих умовах господарювання. Історичний поступовий розвиток колектив-

ного договору показує, що розвиток колективно-договірних начал здійс-

нювався не за рахунок зменшення сфери державного (централізованого) 

регулювання, а завдяки появі нових видів суспільних відносин. Колектив-

но-договірне регулювання, в основі якого лежить колективний договір, на  

сьогодні можна розглядати одночасно  як  певний засіб правової політики: 

як комплекс тих заходів, завдань, через які утверджуються певні норми, 

що виступають в якості вирішального юридичного факту і одночасно ор-

ганізовують певні зв’язки як усередині конкретного підприємства так і 

соціальні зв’язки в середині суспільства в цілому. 

Пріоритетним напрямком у сучасних умовах господарювання є 

перехід до формування нової системи трудових відносин і адекватного 

їм механізму управління, оскільки основним джерелом інновації у 

трудовому процесі і розвитку виробництва є праця, де її ефективність є 

вирішальним фактором соціально-економічного розвитку суспільства і 

держави в цілому. 
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В нових умовах господарювання суспільство переживає іншу 

ситуацію і тому нові законопроекти у сфері праці повинні бути напра-

влені на радикальні перетворення в сфері трудових відносин. Сутність 

цих процесів повинна бути пов’язана зі зміною ролі і місця людини в 

праці і суспільстві, з підвищенням правової культури суспільства. 

Тільки на такій основі можливий виробничий і  суспільний прогрес.  

Для досягнення мети пов’язаної зі зміною ролі і місця людини в 

праці і суспільстві необхідний насамперед розвиток економіки. Оскі-

льки праця є вирішальним фактором економічного розвитку, а ефекти-

вність  праці напряму залежить від поглибленого знання законів еко-

номіки, то зміст положень економічної політики держави мають бути 

перетворені в засоби її господарсько-правової політики. Саме правова 

політика повинна сприйматися однією із таких правових засобів, яка 

зобов’язана сприяти реалізації та задоволенню інтересів як працівни-

ків, роботодавців так і держави і суспільства в цілому.  

Висновки. Сучасні умови диктують об’єктивну необхідність ево-

люції трудових відносин на якісно новий рівень розвитку: зміну методів 

організації самої праці, управління виробництвом, нових вимог як до пра-

цівника так і  роботодавця з приводу організації трудових відносин, умов і 

змісту самої праці. 
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 Здійснення батьківських прав передбачає виконання вольових 

дій, в тому числі пов’язаних з представництвом в інтересах дітей. 

Здійснення права на виховання дитини передбачає достатню зрілість 

самих батьків. У зв’язку з цим  виникає проблема здійснення батьків-

ських прав неповнолітніми батьками. 

Сімейний кодекс України в статті 156 «Права та обов’язки непо-

внолітніх батьків» вперше визначила правове становище неповноліт-

ніх батьків. Але аналіз даної норми показує, що реалізація неповноліт-

німи батьками своїх прав не завжди можлива, оскільки її механізм за-

стосування законодавством фактично не визначений.  

Неповнолітні батьки мають такі ж права та обов’язки щодо ди-

тини, як і повнолітні батьки, і можуть їх здійснювати самостійно. З 

однієї сторони, законодавець наголошує на самостійності здійснення 

неповнолітніми батьками батьківських прав і виконання обов’язків, а з 

іншої – встановлює певні обмеження. Наприклад, ч. 4 ст. 217 СК Укра-

їни передбачає, що якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, 

крім їхньої згоди на усиновлення потрібна згода їхніх батьків, а ч.2 ст. 

164 СК України зменшує кількість підстав для позбавлення неповнолі-

тніх батьків батьківських прав. 

Зважаючи на недостатній життєвих досвід неповнолітніх зако-

нодавець в ст. 16 СК України покладає на бабу, діда дитини обов’язок 

надавати неповнолітнім батькам допомогу у здійснення ними батьків-

ських прав і виконання обов’язків. 

Розділ ІІІ Сімейного Кодексу України містить досить великий 

перелік прав та обов’язків батьків щодо дитини не лише немайнового, 

а й майнового характеру. 

Соціальне призначення батьківських прав полягає в тому, що 

батьківські права надаються, по-перше, для задоволення материнських 

батьківських потреб, по-друге, з метою забезпечення інтересів дитини.  

Особливістю батьківських правовідносин є і присутність в них 

публічно-правових засад. Дана обставина пов’язана з тим, що діти в 

силу свого віку  не можуть захистити свої права, тому в таких випад-

ках, держава в особі органів опіки та піклування зобов’язана за влас-
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ною ініціативою втручатися в батьківські правовідносини, застосову-

ючи методи, які характерні публічному праву. 

Щодо співвідношення батьківських прав та обов’язків у доктри-

ні сімейного права склалося дві концепції. Прихильники однієї з них 

(Г.К. Матвєєв [5, с. 147], А.М. Нечаєва [6, с. 91], М.Я. Ковальова [2, с. 

78]) вважають, що сімейні права, які надаються батькам, є одночасно 

їх обов’язками. Прихильники іншої концепції (Я.М. Шевченко [7, с. 

103], А.Л. Кумановська) вважають, що поєднання батьківських прав та 

обов’язків неможливе, оскільки обов’язок не може перетворитися в 

право. Дану концепцію далі розвинула Л.В. Красицька [4, с. 53], яка 

вважає, що «батьківськи права» є секундарними [4]. 

Основним правом батьків є право на виховання.  Виховання – це 

тривалий процес впливу на дитину. Він передбачає як здійснення ба-

тьками дій, спрямованих на досягнення певного результату, так і не-

свідомий вплив на дитину, який відбувається постійно в процесі їх 

спілкування. Зміст права на виховання у законі не визначено. В Сімей-

ному кодексі  визначається загальне коло обов’язків батьків щодо ди-

тини. Питання про те, як треба виконувати ці обов’язки, які методи та 

форми виховання застосовувати, мають вирішувати самі батьки. 

Але вони не можуть виходити за рамки встановлені законом. Ба-

тьки не мають права спричинити шкоду психічному і фізичному здо-

ров’ю дітей, їх моральному розвитку. Способи виховання повинні ви-

ключати грубе, жорстоке поводження, експлуатацію, примус до жеб-

ракування та бродяжництва, а також забороняється застосовувати по-

карання, які принижують людську гідність дитини.  

Батьки мають переважне право на виховання своїх дітей перед 

іншими особами. Це означає, що вони вправі відсторонити від вихо-

вання всіх третіх осіб, в тому числі, найближчих родичів, що супере-

чить ст. 16 СК України. Виховання дитини не можливе без особистого 

спілкування дитини з батьками. Для здійснення даного права надана 

можливість спільно проживати з дітьми. Батьки вправі вимагати пове-

рнення дитини від будь-яких осіб, які утримують у себе дитину не на 

підставі закону. 

Право на виховання включає правомочності по релігійному ви-

хованню дитини. Важливим елементом права на виховання є право на 

освіту. Цей обов’язок батьки повинні здійснювати відповідно до Зако-

ну України «Про освіту». 

Батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та 

свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, 

своєї Батьківщини. 

Батькам також належить право представляти і захищати інте-

реси своїх дітей. Батьки не потребують для здійснення даного права 
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спеціальних повноважень. Батьки діють як законні представники і 

об’єм їх повноважень визначаються цивільним законодавством про 

представництво. Однак неповнолітні батьки відповідно до ч. 3 ст. 156 

СК України мають право на безоплатну правову допомогу у суді. 

Батьківські права належать в рівній мірі обом батькам. Об’єм цих 

прав не залежить від того, родилися діти в зареєстрованому шлюбі чи ні. 

Такий підхід відповідає і ст. 18 Конвенції про права дитини [3].Питання 

щодо виховання дитини вирішуються батьками спільно. Той з батьків, з 

ким проживає дитина, немає права перешкоджати тому з батьків, хто 

проживає окремо, брати участь у її вихованні. Батьки мають право уклас-

ти договір щодо здійснення батьківських прав та обов’язків. 

Висновки. Отже, неповнолітні батьки володіють особливим 

правовим статусом. Закон, прирівнюючи їх у правах до повнолітніх 

батьків наділяє їх додатковими правовими гарантіями. Своєрідність 

правового становища неповнолітніх батьків полягає в тому, що вони з 

одного боку, є батьками, що володіють певним обсягом прав та 

обов’язків стосовно своїх дітей, і, з іншого боку, продовжують зали-

шатися дітьми, наділеними власними правами.  
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Сучасне право соціального захисту перебуває у стані трансформації 

та зазнає докорінних змін у акцентах та змісті правового регулювання. 

Визначальними чинниками таких трансформаційних процесів є невідво-

ротні зміни у суспільній свідомості, переосмислення ролі  окремої 

людини, її прав та свобод як головних соціальних цінностей. Шлях цей 

непростий і тривалий, адже традиційно право соціального захисту 

асоціюється виключно як галузь публічного права, де державний елемент 

є домінуючим та визначальним. Пануючою ідеологією права соціального 

захисту, яка сформувалась ще у радянські часи, стало нормативістське 

розуміння сутності і ролі соціального забезпечення як виключної 

прерогативи держави. Вважаємо, що такий підхід не може повною мірою 

розкрити соціальну природу призначення даної галузі права, тому скла-

лись необхідні передумови для більш ширшого аналізу права соціального 

захисту крізь призму антропосоціокультурного підходу. В основі 

«людино-орієнтованої ідеології» лежить ключова ідея, згідно до якої 

держава має слугувати інтересам громадян, тобто діяти заради і в ім’я 

приватних осіб шляхом всебічного забезпечення пріоритету їх свобод та 

інтересів у публікній сфері [1, с. 9]. Виходячи з цього, квінтесенцією 

антропосоціокультурної парадигми права соціального забезпечення по-

винна стати ідея гарантування людині всіх необхідних можливостей задля 

забезпечення її гідного існування та розвитку.  

Еволюція наукових підходів до розуміння сутності та 

призначення права соціального захисту увібрала в себе цілу низку 

концепцій, доктрин та підходів. Феномен наукового осмислення 

соціально-забезпечувальної проблематики бере свої витоки ще з 

древності. Проте безпосереднє формування цієї галузі і науки почалось 

лише після того, як її проблематика була перенесена зі сфери 

філософії, моралі і економіки до сфери права [2, с. 276].   

На виникнення права соціального забезпечення істотою мірою 

вплинула активізація наукових досліджень наприкінці 19 – п.чатку 20 

століття, причому першими дослідниками у цій сфері стали фахівці-

економісти. Особливе місце серед них посідає фундаментальне 

економіко-соціологічне дослідження  видатного австрійського вченого 

Йозефа Шумпетера. Свою професорську кар’єру він почав у 
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Чернівцях. Працюючи на посаді позаштатного професора факультету 

держави і права Чернівецького цісарського університету імені Франца 

Йозефа, Шумпетер відзначався широтою наукових інтересів. 

Підкреслимо, що серед інших курсів, які Й. Шумпетер викладав 

студентам юридичного факультету, був і спецкурс „Про соціальне 

страхування з особливим зважанням на його зв’язок із торгівельною і 

фінансовою політикою” [3, с. 10]. Саме у Чернівецькому університеті 

Йозеф Шумпетер написав свою першу фундаментальну працю ”Теорія 

економічного розвитку”, яка була опублікована після його від’їзду з 

Чернівців в австрійське місто Грац в у 1912 році.  

Не можемо не відзначити, що час перебування Й. Шумпетера на 

юридичному факультеті Чернівецького університету співпав з 

одночасною діяльністю тут світоча світової юридичної думки Євгена 

Ерліха, який викладав студентам юридичного факультету соціологію 

права. Професор А.З. Георгіца справедливо підкреслював, що наукова 

творчість Є. Ерліха під час перебування у Чернівецькому університеті 

(майже чверть століття) стала епохальною подією в історії правової 

думки ХХ ст., хоча його наукова спадщина залишається маловив-

ченою, у першу чергу в Україні [4, с. 8]. Надзвичайно важливе 

значення має критика Є. Ерліхом пануючого на той час формального 

підходу до права. Юридичний позитивізм, як відомо, розглядав право 

лише як сукупність юридичних норм, які визначалися державою, і не 

ставив завдання розкрити зв'язок права з суспільними факторами. 

Такий підхід, за словами Ерліха, був недостатнім і ненауковим. Щоб 

зрозуміти, яке право дійсно є чинним, вважав Ерліх, слід «відшукати 

живе право». Це означає дослідити середовище виникнення і дії права 

як емпіричної реальності. Джерелом пізнання права, отже, повинні 

стати не закони, юридична догматика, юридична література, а 

безпосереднє спостереження життя вчинків, вивчення звичаїв, 

документів, які відображають здійснення «права» [4, с. 9]. Очевидно, 

що історичні філософсько-методологічні витоки природної традиції 

права соціального забезпечення потрібно пов’язувати із діяльністю 

згаданих світочів правничої науки.  

Серед інших відомих вчених досліджуваного історичного етапу, 

які обґрунтовували ідею соціального забезпечення  та самостійного 

права особи на соціальне страхування, були А. Сміт, Д. Стюарт,  

М. Вебер, Т. Гобс,  Д. Локк, Д. Ванкувер, М. А. Вігдорчик, В. М. До-

гадов, В. Г. Яроцький та інші. М.М. Шумило у своєму монографічному 

дослідженні переконливо доводить, що соціальне страхування вперше 

з’являється на засадах добровільності. Вчений пише, що «первинність 

приватної форми соціального страхування руйнує усталену в теорії 
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права соціального забезпечення тезу, що соціальне страхування може 

регулюватись виключно імперативним методом.  

Із встановленням в Україні радянської влади доктрина права 

соціального захисту зазнає кардинальних змін, домінуючою теорією 

стає тоталітаризм та позитивізм. У стратегічних напрямках 

державної політики Радянського Союзу того періоду відчутний вплив 

мало поєднання декларування відповідальності держави за благо 

кожного громадянина та наказової репресивної ідеології, яка фактично 

стала основою функціонування державного механізму. Такий стан 

речей зумовлював ситуацію, коли наукові здобутки базувалися на 

концептуальних підходах, сформованих ідеологами радянської 

держави. У підсумку це призвело до впровадження тоталітаризму як 

форми контролю держави за всіма сферами життя в суспільстві.  

Р.О. Гаврилюк влучно зазначає, що в силу історичного розвитку, дії 

закономірних і випадкових факторів антропо- і соціогенези взаємовід-

носини між людиною та соціумом, між природнім правом та позитив-

ним правом постійно змінювалися, еволюціонували у своїх звичних 

межах, а інколи приймали неприродні форми. Так, позитивне право, 

пройшовши процес мутації, виходило за свої природні межі, спершу 

обмежувало, підміняло, а пізніше знищувало природні права людини. 

Ці явища завжди супроводжувала руйнація громадянського суспіль-

тва та одержавлення соціуму [5, с. 12]. Проводячи паралель між сучас-

ним застосуванням європейських правових традицій та норм радянсь-

кого права, М.М. Шумило робить суворий, але, як нам здається, цілком 

вірний висновок, що «…радянське право – це мертвонароджене право, 

яке трималося виключно на силі і примусі держави, тоді як праву 

притаманні ще риси поваги й авторитету до нього у суспільстві, 

усвідомленні суспільства в необхідності справедливого права та 

справедливих правовідносин, балансу прав та обов’язків, захисту 

слабших від сильніших» [6, с. 105].  

Зауважимо, що у часи зміцнення радянського тоталітарного 

праворозуміння, у 1934 році, свою працю «Чисте правознавство»  

опублікував Ганс Кельзен. Аналізуючи творчий доробок цього 

вченого, М.М. Шумило наголошує, що «…в розумінні  позитивного 

права Ганса Кельзена  людина залишається найвищою соціальною 

цінністю. Основний акцент вчений робить на упорядкованості, 

ефективності та чіткому виконанні правових норм, але самі норми є не 

державоцентристськими, а антропоцентрич-ними; не людина для 

держави, а держава для людини» [6, с. 54]. У цей же період певний 

інтелектуальний переворот здійснив у науці британський економіст 

Дж. М. Кейнс, що здійснило прямий вплив і на формування науки 

права соціального забезпечення. Праці цього вченого стали 
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«своєрідним фокусом, що відобразив попередні теоретичні напрацю-

вання і визначив багато у чому напрямок подальших наукових дослід-

жень і практичних соціальних перетворень [2, с. 302].  

У контексті європейського праворозуміння соціальне забезпе-

чення розглядалось вченими як створення соціальної системи пільг та 

допомог для окремих категорій громадян (престарілих, безробітних, 

сімей з дітьми, інвалідів) з метою їх соціальної підтримки. Зокрема, 

відомий англійський релігійний діяч Вільям Темпл вперше використав 

поняття «соціальна держава загального добробуту» як нова модель 

держави з соціально розвинутим законодавством. Європейська правова 

доктрина розглядала соціальне забезпечення як право окремого 

громадянина на отримання державної підтримки в разі втрати роботи 

або хвороби, на допомогу в отриманні освіти та вихованні дітей. Отже, 

західна модель розвитку науки соціального захисту в основу поклала 

ідею цінності права людини як фундаментальної категорії. 

На формування післявоєнної доктрини права соціального 

забезпечення визначальний вплив мало прийняття таких світоглядних 

джерел, як  Загальної Декларації прав людини (10.12.1948 р.), Міжна-

родного пакту про економічні, соціальні і  культурні права (16.12.1966 

р.), Конвенції МОП №102 «Про мінімальні норми соціального 

забезпечення» (28.06.1952 р.), Європейського кодексу соціального 

забезпечення (16.04.1964 р.). Фундаментальне значення для станов-

лення людиноцентристської соціально-правової ідеології мало 

підписання 4 листопада 1950 року країнами-учасниками ради Європи 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (набула 

чинності 3 вересня 1953 року). Вона лежить в онові унікальної 

європейської системи прав людини. Ця система відкрила нові шляхи 

для захисту прав людини за допомогою надання окремій особі права 

подавати скарги на порушення прав людини безпосередньо до 

Європейського суду, для розвитку прецедентного права, який дозволяє 

здійснювати динамічну інтерпретацію прав людини.   

У подальшому в Європі набула поширення цивілізаційна теорія 

«соціального фактору», яка ґрунтується на ідеї забезпечення життєвих 

потреб громадян. Головне призначення соціального забезпечення 

вбачається при цьому у створенні громадянам належних умов для 

добробуту; умов для такого рівня матеріального забезпечення, що 

дозволить відчувати себе соціально захищеним [7, с. 13].  

Становлення України як незалежної держави зумовило форму-

вання  нової вітчизняної парадигми права соціального забезпечення. 

Суттєвий вплив на формування національної доктрини права соціаль-

ного забезпечення справило прийняття  28 червня 1996 року Консти-

туції України, у якій були закладено ідею побудови України як соціа-
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льної держави, в якій людина, її права та свободи визнаються найви-

щою соціальною цінністю [8].  Важливою подією також стало набуття 

чинності для України з 11 вересня 1997 року Європейської конвенції з 

прав людини, яка забезпечує високий рівень уніфікації основ права 

європейських країн.   

Вагомий внесок у становлення вітчизняної доктрини права соці-

ального забезпечення зробила відомий вчений Н.Б. Болотіна. Вона од-

нією з перших провела глибоке теоретико-прикладне дослідження змі-

сту права людини на соціальний захист, гарантій його здійснення.  

Н.Б. Болотіна підкреслювала, що «за допомогою соціального права 

реалізується соціальна функція держави, яка полягає у реалізації соці-

альних зобов’язань держави через створення економічних,  юридичних 

та організаційних заходів щодо забезпечення соціальних прав людини» 

[9, с. 231]. Заслуговує уваги запропоноване автором визначення понят-

тя «природні соціальні права людини» - це сукупність відносно самос-

тійних прав людини як можливість задовольняти свої соціальні потре-

би [9, с. 231]. Крім того, Н.Б. Болотіна однією з перших у вітчизняній 

правничій науці підкреслила, що «соціальне право як комплексна інте-

грована система» є публічно-приватним. Це зумовлює актуальність 

проблеми оптимального співвідношення публічного і приватного у 

соціальному праві і чіткої визначеності частки саме державних зо-

бов’язань і державних гарантій [9, с. 233]. 

Як природне та невід’ємне право людини розглядає право на соціа-

льне забезпечення М.І. Боднарук, підкреслюючи, що це «категорія, яка 

відображає особистий підхід до вивчення правового становища громадян 

у сфері соціального забезпечення, що дозволяє ліпше зрозуміти необхід-

ність удосконалення законодавства з точки зору життєвої важливості, зна-

чення права на соціальне забезпечення для людини. Як природне право 

громадянина, воно характеризує рівень, ступінь, обсяг, у яких держава 

забезпечує і гарантує громадянам його реалізацію» [10, с. 69].  
Ґрунтовний аналіз соціальної природи права людини на соціаль-

не забезпечення провів один з провідних  сучасних вчених-правознав-
ців С.М. Прилипко. Він наголосив на нерозривному зв’язку права на 
соціальне забезпечення з правом на життя [11, с. 323-329]. У своїй 
докторській дисертації вчений доводить, що «право на соціальне за-
безпечення є ….можливістю людини одержати соціальну допомогу і 
підтримку…в обсязі, необхідному для гідного життя» [12, с. 32]. 

На природний характер права права на соціальне забезпечення 
вказує С.М. Синчук. Вона зазначає, що це «одне з основних прав лю-
дини, яке закріплено на рівні Основного закону держави, це природне 
право людини, що лише визнається і гарантується державою (шляхом 
активних дій), а не дарується нею. Воно знаходиться в нерозривному 
зв'язку з правом на життя і повинно визнаватися за кожною людиною 
незалежно від її правового зв'язку з державою та виникає в людини з 
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моменту народження і не може бути відчужене протягом всього 
життя [13, с. 135]. 

Вагомий внесок у розвиток науки права соціального забезпечен-
ня зробила О.В. Тищенко. У своєму дисертаційному дослідженні вче-
ний ґрунтовно проаналізувала концептуальні основи сучасного права 
соціального забезпечення, зокрема і  розуміння права особи на соціа-
льне забезпечення. Так, формулюючи визначення права соціального 
забезпечення як галузі права, О.В. Тищенко розглядає його як сукуп-
ність правових норм, що регулюють соціально-забезпечувальні та інші 
похідні (процедурні, процесуальні) від них відносини, котрі виникають 
між суб'єктами права соціального забезпечення з приводу реалізації їх 
права на соціальне забезпечення (соціальне страхування, соціальні 
допомоги, соціальні послуги тощо) [7, с. 6]. 

Аналізуючи новітні тенденції у доктрині права соціального за-
безпечення зауважимо, що соціально-правова ідеологія в Україні, як у 
радянський, так і пострадянський період політизована і частіш всього 
проявляється як форма реалізації політики держави та певному істори-
чному етапі. Повною мірою варто погодитись із думкою М.М. Шумила 
про те, що «право має регулювати суспільні відносини, які виникли на 
основі природного права, потреб людини, а не потреб ідеології, па-
нуючої політичної сили чи керівника держави. Держава для людини – 
ось головний лейтмотив сучасного права, тільки в такому напрямку 
українська правова система може бути ефективною» [5, с. 103].  

На наш погляд, одним з головних завдань  сучасної науки права 
соціального забезпечення є формування принципово нової парадигми, 
заснованої на визнанні значимості права людини на відповідне соці-
альне право як визначальної цінності. Із утвердженням у вітчизня-
ній правозастовній дяльності та правовій доктрині значимості Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та 
практики Європейського суду з прав людини виникло європейське 
розуміння прав людини. Тому ключовим залишається приведення  
законодавства України у сфері соціального забезпечення до конвен-
ційного розуміння права. Саме з Конвенцією пов’язана практична пос-
тановка питання про відхід від позитивістського розуміння права.   

Висновки. Вважаємо, що антропосоціокультурна парадигма 
права соціального забезпечення може отримати реальне втілення за 
умови її забезпечення належним розумінням прав та свобод людини.  
З огляду на це пріоритетним напрямом розвитку вітчизняної науки 
права соціального забезпечення має стати глибокий аналіз сутності 
кожного соціального права людини як невід’ємної соціальної цінності 
людини, а також вироблення доктринальних підходів до їх реалізації 
та захисту. В якості основних складових проблем, які лежать в основі но-
вітньої антропоцентристської доктрини права соціального забезпечення 
можна виділити: відмова від  патерналістського розуміння ролі держави у 
сфері соціального забезпечення; визнання, запровадження, і, головне, по-
вне дотримання європейських стандартів соціальних прав людини; пошук 
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оптимального балансу між публічним та приватним методом правового 
регулювання соціально-забезпечувальних відносин. 
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МОТОРНЕ ТРАНСПОРТНЕ СТРАХОВЕ БЮРО УКРАЇНИ  

В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ  

ПОТЕРПІЛИХ ОСІБ В РЕЗУЛЬТАТІ ДТП 

 

Переслідуючи мету вступу до міжнародної системи страхування 

«Зелена картка», в Україні повноцінно, починаючи з 2004 року, було 

запроваджене обов’язкове страхування цивільно-правової відповідаль-

ності власників наземних транспортних засобів [5, с.175-176]. Нині з 

усіх видів страхування відповідальності страхування цивільної відпо-

відальності власників транспортних засобів є найбільш розповсюдже-

ним. На його долю в країнах із розвинутим страховим ринком припа-

дає близько 50-90% всіх страхових внесків, які збираються по страху-

ванню цивільної відповідальності [3, с.287]. Своєму інтенсивному роз-

виткові це страхування в більшій мірі завдячує тій формі, у якій воно 

здійснюється майже у всіх країнах світу, – в обов’язковій. Така ситуа-

ція пояснюється кількома обставинами [6, с.58-59]. 

По-перше, транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпе-

ки. Норми цивільного законодавства більшості країн світу у разі доро-

жньо-транспортної пригоди саме власника транспортного засобу ви-

знають відповідальним за те, що було завдано шкоди здоров’ю або 

майну третіх осіб, окрім випадків, коли така пригода була наслідком 

непереборної сили або умислу потерпілого. Тобто, цивільна відповіда-

льність водія транспортного засобу перед третіми особами в разі до-

рожньо-транспортної пригоди настає майже завжди, оскільки явища 

непереборної сили трапляються досить рідко, а довести в суді умисел 

потерпілого дуже складно. 

По-друге, такі цивільно-правові відносини стосуються всього сус-

пільства, мають масовий характер, оскільки потенційно учасником доро-

жньо-транспортної пригоди може стати кожен громадянин [4, с.112]. 

По-третє, внаслідок укладення договору страхування цивільної 

відповідальності потерпілій особі надаються гарантії щодо відшкоду-

вання завданої їй та її майну шкоди, незважаючи на майновий стан 

власника джерела підвищеної небезпеки та інші суб’єктивні фактори. 

Саме останнє положення відігравало ключову роль у запрова-

дженні в Україні обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-

відальності власників наземних транспортних засобів, адже держава 
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переслідує мету захистити майнові інтереси саме потерпілих осіб, а не 

інтереси власників транспортних засобів. 

Разом з тим, слід визнати, що навіть наявність такої надійної си-

стеми компенсації страховиками шкоди, заподіяної володільцями на-

земних транспортних засобів, не забезпечує максимального захисту 

всіх категорій потерпілих осіб. Зокрема йдеться про ті випадки, коли 

винуватці ДТП зникають з місця події або гинуть під час події і при 

цьому їх відповідальність попередньо не була застрахована. 

Усунення подібної прогалини у механізмі захисту інтересів по-

терпілих осіб стало можливим завдяки створенню Моторного (транс-

портного) страхового бюро України (далі – МТСБУ). МТСБУ є особ-

ливим суб’єктом страхових відносин. Це юридична особа, яка створе-

на згідно з чинним законодавством, є неприбутковою організацією, і 

діє на основі свого Статуту. Моторне (транспортне) страхове бюро 

України є єдиним об’єднан-ням страховиків, які здійснюють обов’яз-

кове страхування цивільно-правової відповідальності власників назем-

них транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам. Участь 

страховиків у МТСБУ є умовою здійснення діяльності щодо 

обов’язко-вого страхування цивільно-правової відповідальності влас-

ників наземних транспортних засобів [1, Ст.39]. 

Першочерговою метою створення МТСБУ було забезпечення 

платоспроможності страховиків, які отримали право здійснювати 

обов’язкове страхування відповідальності власників транспортних за-

собів та здатності їх виконувати свої зобов’язання перед страхуваль-

никами. З іншої сторони МТСБУ забезпечує членство України в між-

народній системи страхування відповідальності автовласників «Зелена 

картка» і виконує загальновизнані зобов’язання перед аналогічними 

вповноваженими організаціями інших країн – членів цієї системи. 

Окрім зазначеного, згідно ст.41 Закону України «Про обов’язко-

ве страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів» МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту поте-

рпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених законом, у разі її 

заподіяння: а) транспортним засобом, власник якого не застрахував 

свою цивільно-правову відповідальність, крім шкоди, заподіяної тран-

спортному засобу, який не відповідає вимогам закону, та майну, яке 

знаходилося в такому транспортному засобі; б) невстановленим транс-

портним засобом, крім шкоди, яка заподіяна майну та навколишньому 

природному середовищу; в) транспортним засобом, який вийшов з 

володіння власника не з його вини, а у результаті протиправних дій 

іншої особи; г) особами, на яких поширюється дія пункту 13.1 статті 

13 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів»; ґ) у разі 
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недостатності коштів та майна страховика-учасника МТСБУ, що ви-

знаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов’язань 

за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповіда-

льності; д) у разі надання страхувальником або особою, відповідаль-

ність якої застрахована, свого транспортного засобу поліцейським та 

медичним працівникам закладів охорони здоров’я згідно з чинним за-

конодавством. 

Вказані повноваження МТСБУ щодо здійснення виплат потер-

пілим особам становлять сьогодні актуальне і суперечливе практичне 

питання. Особливо спірним моментом є відшкодування МТСБУ шко-

ди, заподіяної невстановленим транспортним засобом, крім шкоди, яка 

заподіяна майну та навколишньому природному середовищу. Зокрема, 

якщо в результаті ДТП потерпілій особі була заподіяна майнова шкода 

невстановленим транспортним засобом, то заява потерпілої особи до 

МТСБУ щодо виплати відшкодування залишається без задоволення.  

В той же час, Ухвалою Колегії суддів судової палати у цивільних 

справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 15 травня 2013 р. була закріплена прямопроти-

лежна позиція, спрямована на захист інтересів потерпілої особи [2]. 

Отже ухвалою було встановлено, що основними завданнями МТСБУ є 

здійснення виплат із централізованих страхових резервних фондів 

компенсацій та відшкодувань на умовах, передбачених цим Законом 

(пп.39.2.1 п.39.2 ст.39 Закону). Відповідно до пп. б) п. 41.1 ст.41 Зако-

ну, на який посилався позивач, як на правову підставу заявлених ним 

позовних вимог, МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих 

відшкодовує шкоду на умовах, визначених Законом, у разі її заподіян-

ня, зокрема невстановленим транспортним засобом. Судом першої 

інстанції було встановлено, що ДТП з належним позивачу автомобілем 

сталося з вини невстановленої особи. Постанова суду є преюдиційною 

та підтверджує наявність причинно-наслідкового зв’язку між винними 

діями невстановленої особи, скоєнням ДТП та завданням позивачу 

матеріальних збитків. За таких обставин, суд першої інстанції прави-

льно застосував норми матеріального права до спірних правовідносин 

та дійшов обґрунтованого висновку щодо наявності, у даному випадку, 

правових підстав для стягнення з МТСБУ на користь позивача матері-

альної шкоди, завданої внаслідок ДТП, яке сталося у зв’язку із пору-

шенням ПДР України водієм невстановленого транспортного засобу. 

Висновки. Отже, ми можемо констатувати той факт, що загалом 

в Україні завдяки прийняттю Закону України «Про обов’язкове стра-

хування цивільно-правової відповідальності власників наземних тран-

спортних засобів» та приєднанню до міжнародної системи страхування 

«Зелена картка» сформувалася досить ефективна система страхового 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_21/ed_2013_04_15/pravo1/KP011306.html?pravo=1#21
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захисту майнових інтересів потерпілих в результаті ДТП осіб. Зокрема, 

така система є досить дієвою за умови наявності у володільця транспорт-

ного засобу поліса страхування цивільної відповідальності. В свою чергу, 

відсутність такого полісу, заподіяння шкоди невстановленим транспорт-

ним засобом або засобом, володілець якого зник та в деяких інших випад-

ках, на нашу думку потребують більш детального законодавчого врегу-

лювання (зокрема, виходячи з надбань судової практики) з метою макси-

мального захисту майнових інтересів потерпілих осіб. 
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Рівень реалізації прав людини є одним із важливих критеріїв 

демократичного режиму і показником цивілізованого суспільства. «У 
нашому суспільстві актуальність дослідження антропосоціологічного 
виміру правопізнання зумовлена тим глибоким розривом між консти-
туційними норами, які проголошують людський вимір права і держави 
та реальними суспільними відносинами, станом відповідальності дер-
жави перед людиною за свою діяльність». 

Права та свободи людини і громадянина – це та, можливо єдина 
система, яка здатна примирити людину з оточуючим її суспільством і 
державою [2, с.17]. Актуальним у зв’язку з цим є дослідження питання 
захисту цивільних прав та інтересів саме з погляду антропоцентризму, 
ціннісно-орієнтаційного виміру права і держави, зорієнтованості полі-
тики в першу чергу на проблему людини. Принцип антропоцентризму 
дає можливість зорієнтувати юридичну практику на актуальних і нага-
льних проблемах сучасності щодо реального забезпечення прав люди-
ни [3, с.21]. Нинішнє піднесене значення прав людини на міжнародно-
му та національному рівнях, потреба в забезпеченні ефективного ме-
ханізму їхньої реалізації вбачається нами саме через створення ефек-
тивного механізму захисту прав людини. Саме за таких умов право 
буде виступати в якості категоричного імперативу, тією системою 
умов де вільна воля однієї особи буде сумісна з вільною волею іншої з 
точки зору загального закону свободи. 

Категоричний імператив належності та необхідності таких від-
носин стане нормою суспільного життя. Людина, визначаючи права і 
свободи інших, вимагає до себе такого ж ставлення. Моє право на гід-
не існування і право інших на повагу до особистості стає єдиною цін-
ністю. Однак, на наш погляд, це ідеальний стан речей і прояв принцип 
антропоцентризму в ідеальному суспільстві. На жаль, в сучасних реа-
ліях, ми стикаємось з серйозною проблемою реалізації своїх прав. В таких 
ситуаціях, саме прав на захист і його закріплення на рівні Конституції 
України, Цивільного кодексу як самостійного права, дає можливість гово-
рити про реалізацію таких прав як, як права на життя, свободу, гідність, 
недоторканість особи та ряд інших, які є необхідною умовою влаштуван-
ня життя людини в цивілізованому суспільстві  і тому повинні не лише 
визнаватися, проголошуватися державою, але і захищатися.  

Право на захист – це основа безпосереднього захисту цивільних 
прав та інтересів. Актуальними і на сьогодні залишаються слова 
В.П.Грібанова «якщо право не захищене, то воно перетворюється в 
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декларативне право» і тоді можна розраховувати лише на його добро-
вільне виконання суб’єктами права» [1, с.104]. Воно набуває характер 
тільки морально забезпеченого права, виконання якого гарантується 
свідомістю членів суспільства і авторитетом державної влади.  

Характерною особливістю сучасного стану української цивіліс-
тики є потреба відшукання шляхів оптимальної реалізації норм чинно-
го законодавства. Пройдений етап з моменту прийняття  Цивільного 
кодексу дозволяє підвести певні підсумки сучасного стану речей. Ци-
вільний кодекс створив серйозний фундамент для формування прин-
ципово нового цивільного законодавства, яке закріпило приватнопра-
вові засади в цивільному обороті, а по відношенню до фізичних осіб – 
забезпечити реалізацію приватноправових норм, характерних для гро-
мадянського суспільства. Але в той же час, будь-який, навіть найдос-
коналіший закон, не здатний забезпечити стовідсоткове його виконан-
ня, дотримання, адже суб’єктивний фактор у цивільних правовідноси-
нах відіграє значну роль, а воля суб’єктів може мати протилежну 
спрямованість. Тому важливо також забезпечити належний рівень за-
хисту учасників у разі виникнення спорів.  

Якщо поглянути на означувану проблему через призму Євро-
пейського співтовариства, то Європейське суспільство звернуло увагу 
на проблему захисту цивільних прав та інтересів людини вже добрих 
півстоліття. Ціла низка документів, в яких зроблена спроба визначити 
основні права і свободи людини передбачають можливість їх захисту. 
Це і Європейська соціальна хартія, і Декларація основних прав і сво-
бод людини і громадянина та ряд інших. Крім цього, є документи ух-
валені Радою Європи, зокрема Європейська конвенція про захист прав 
людини та основних свобод. Вона встановлює стандарти поведінки 
держав – учасниць у сфері захисту прав та основних свобод людини.  

В площині національної правової системи право на захист це 
передбачена Конституцією України, національним та міжнародним 
законодавством можливість використовувати уповноваженою особою 
для захисту свого суб’єктивного права власні незаборонені законом дії 
або звернутися до компетентних органів державної влади з вимогою 
примусити зобов’язану особу до правомірної обов’язкової поведінки. 
Необхідним і цілком виправданим є необхідність розмежування захис-
ту цивільних прав та права на захист. Захист означає реалізацію 
суб’єктивного права в конкретній життєвій ситуації і являє собою пра-
возастосовчу діяльність, що здійснюється компетентним органом або 
безпосередньо уповноваженою особою з метою відновлення поруше-
ного, невизнаного чи оспорюваного суб’єктивного права та інтересів. 
Основними особливостями захисту цивільних прав та інтересів є: а) це 
правозастосовча діяльність, що здійснюється компетентним органом 
чи уповноваженою особою самостійно; б) механізм реалізації такої 
діяльності гарантується державою; в) метою такої діяльності є віднов-
лення порушеного, оспорюваного чи невизнаного права або інтересу; 
г) підставою застосування захисту цивільних прав та інтересів є їх по-
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рушення, невизнання чи оспорювання; д) обов’язкова наявність 
суб’єкта – особи, суб’єктивне цивільне право або інтерес якої поруше-
ні, невизнанні чи оспорювані; ж) диспозитивний  та взаємний характер 
захисту цивільних прав та інтересів [5, с.395]. 

Право на захист – це самостійне право, яке одночасно є складо-
вим елементом основного суб’єктивного цивільного права і реалізу-
ється лише у випадку порушення останнього [4, с.95]. Право на захист 
однакове у всіх осіб, яким воно надане. Саме тому воно є родовою мо-
жливістю і розраховане на конкретизацію в кожній окремій ситуації. 
Суб’єктивне ж право є специфічним для кожного суб’єкта, так як воно 
характеризується обставинами, які існують в кожному конкретному 
випадку. Право на захист як конституційне право полягає в можливості 
його носія самому вчиняти юридично-значимі активні дії і при настанні 
певних умовах реалізується в конкретному правовідношенні. Правовий 
захист має характер активної протидії сторонньому протиправному втру-
чанню, а правова охорона передбачає і захист, і збереження того, що охо-
роняється. Право на захист притаманне суб’єктивному праву яке вже по-
рушене, до того моменту воно охороняється, в тому числі і за допомогою 
існування суб’єктивного права на захист. 

Висновки. Все це ставить перед Україною питання про необ-
хідність удосконалення власної системи захисту прав людини відпові-
дно до критеріїв ЄС на основі антропоцентричного підходу до розу-
міння права. Саме антропоцентризм, який фокусується на людині і 
проголошує, що людина є центром світобудови повинен стати одним із 
тих принципів, які лежать в основі побудови правової системи. Аналіз 
чинного законодавства в сфері приватного права ставить питання, але 
не дає відповіді: А чи є обґрунтованим цивільне законодавство з точки 
зору антроцентризму? 
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THE CORRELATION BETWEEN THE PROCEDURAL  

AND MATERIAL NORMS 

 

The critical weaknesses of existing national legislation allowing 

conditional combine them into three groups: 

1. The inconsistency of materials and procedural rules. The law 

of all sectors in the national legal system should make its content mutually 

coherent and internally structured. However, as practice shows, conflicting 

provisions of regulations of civil procedural and substantive areas of 

material law considerably complicate the process of justice in civil matters. 

It is often for different recipients of substantive areas of law to 

perform the same actions that they must make the court in certain situations 

(such as in the case h. 2, Art. 105 Civil Code of Ukraine (henceforth – CC 

of Ukraine), which requires that a court or members of a legal person 

appointed commission terminate the legal entity and set the order and 

timing of its termination). Settlement of disputes and overcome legislative 

contradictions such performers law practically impossible and therefore 

eliminate collisions regulatory requirements, in this case, is of paramount 

importance. For example, Art. 11 of the Family Code of Ukraine 

(henceforth – FC of Ukraine) stipulates that the dispute, the court at the 

request of an interested party may consider local custom and custom 

minority although the Civil Procedural Code of Ukraine (henceforth – CPC 

of Ukraine) clearly establishes that the court decides the case according to 

the Constitution, laws of Ukraine and international treaties ratified by 

Verkhovna Rada of Ukraine (Part 1 of Art. 8 CPC of Ukraine). 

There are similar differences and other branches of law. Thus, ch. 1 

of Art. 218 of the CC of Ukraine noted that the judgment can not be based 

on the testimony of witnesses in the case of non-observance of the written 

form of the transaction. Thereby CC of Ukraine establishes additional 

requirements for judicial decisions, which are not fixed in the civil 

procedural law (Sec. III Ch. 7) and substantially limits the use of evidence 

that the CPC of Ukraine provided (Sec. I Ch. 5). 

In addition, Art. 239 of the Labor Code and ch. 2, Art. 382 CPC of 

Ukraine concerning the characteristics of rotation for execution of the 

employment relationship. However, if the CPC of Ukraine simply indicates 

the presence of fake documents in the case, the Labour Code emphasizes 

that the basis for turning performance will only forge documents submitted 

by the plaintiff. In other words, if improper reality wrote evidence will be 
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added to the case the defendant, it will not turn to implementation, in 

accordance with the Labor Code of Ukraine (henceforth – LC of Ukraine), 

which in no way contribute to the adoption of a just court decision and 

contrary to Art. 382 CPC of Ukraine. Another reason for turning 

performance in this category of cases is subject plaintiff false information 

(Art. 239 of the LC of Ukraine). Instead, the civil procedural law specifies 

that provision phrase "false information" (ch. 2, Art. 382 CPC of Ukraine). 

This is true and justified narrows the range where possible restitution for the 

recovery of wages or other benefits related to labor relations. Because the 

plaintiff could honestly mistake providing court information, not a correct 

actual state of affairs and not intending to impede the course of justice. 

2. The inconsistency of substantive areas of law relating to the 

administration of justice in civil matters. We believe that the rules relating to 

the administration of justice in civil matters should be placed in the fullest civil 

procedural law. However, if the development of social relations requires the 

improvement of judicial protection of individuals rights, companies rights, and 

the state rights by fixing procedural rules of conduct in the sources of material 

areas of law, the latter provision must be consistent with the overall content and, 

above all, the basic principles of the CPC of Ukraine, as their organic 

supplement. So unacceptable is when included in the normative acts of other 

branches of law, procedural rules deny themselves. 

For example, Part 1 of Art. 218 FC of Ukraine stipulates the need for 

adoption of the consent, and ch. 3 of Art. 171 FC of  Ukraine stipulates that 

the court may render any decision contrary to the child if interests so 

require. In this situation it is necessary to supplement the text provisions in 

FC of Ukraine as follows: "The court may render any decision contrary to 

the child if its interests so require, in addition to cases of adoption." 

Described as follows, ch. 3 of Art. 171 FC of Ukraine will facilitate the 

clear understanding of the Code, thus avoiding conflicts in the implementa-

tion of these standards in practice. 
Another example. The part 3 of Art. 402 Civil Code of Ukraine 

stipulates that dispute by easement or the terms decided by the court at the 
suit of a person who requires the establishment of servitude. But initiated 
proceedings may (by virtue of Art. 3 CPC Ukraine) also be a person who 
denies the need for an easement. This means that in the case of dispute, the 
owner of another land plot on which the easement is established, in turn, 
will have opportunities to demand in court by easement on more favorable 
terms for themselves. Both articles provide for restrictions in implementa-
tions of the guaranteed with the CPC of Ukraine the right of every person to 
go to court with the litigation connected with their violated, unrecognized or 
disputed rights, freedoms, and interests. 

The second part of Art. 156 FC of Ukraine noted that the minor's 
parents, who have reached the age of fourteen, have the right to apply to the 
court to protect the rights and interests of their child. This position basically 
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corresponds with the points of ch. 2 Art. 29 CPC of Ukraine, but part 1 of 
Art. 156 FC of Ukraine states that minors do parents (without reference to 
age - our explanation) have the same rights and obligations to the child, as 
an adult, and can implement them on their own. Evidently, there is a 
conflict of laws, in which part 1 of Art. 156 FC of Ukraine has, for example, 
thirteen mothers the opportunity to go to court to protect the rights of their 
child, and Part 2 of the same article denies this right 

Cases of such a legal contradictions are so many in native legislatur-
es. The part 2 of Art. 208 FC of Ukraine notes that the adoption of an adult 
court along with other circumstances, taking into account the fact of 
whether or not their children to adoptive parents. While ch. 3 of Art. 224 of 
the same Code stipulates that the court can not refuse to face in the adoption 
on the grounds that it already has children 

3. Duplication provisions of civil procedural law in the legal acts 
of the material areas of law. Verbatim repetition and reproduction in 
various legal acts of the provisions of the same or similar content given the 
current legislation in the current gaps in our opinion, is unjustified and 
wrong. This is contrary to the rules of legislative technique and leads to the 
accumulation of similar provisions. Moreover, the quality of justice in civil 
cases does not depend on how many times legal text sources reduplicate 
even the most efficient rate. 

This applies, for example, content ch. 2-3 of Art. 255 CPC of 
Ukraine, which clearly regulate the content of the judgment in matters of 
adoption, namely it must contain a reference to the fact of adoption, change 
of name, surname and patronymic, date and place of birth of adopted 
children and adoptive parents record. By the way, the Art. 224, p. 3 of Art. 
229, p. 3 of Art. 230 and others. The Articles of FC of Ukraine almost 
literally reproduce these guidelines. Such repetition is also seen in art. 39 
CPC of Ukraine (legal representation) and Art. 242 CC of Ukraine (of the 
law), Part 2 of Art. FC of Ukraine 154 (of rights and interests of children by 
parents). The same applies ch. 5 of Art. 255 CCP of Ukraine and ch. 2 of 
Art. FC of Ukraine 223 (withdrawal of consent to adoption), ch. 5 of Art. 
CPC of Ukraine 267 and part 1 of Art. 73 CC of Ukraine (renovation 
procedural terms) and many other cases. 

This textual "tautology" does not affect the quality of justice, by 
contrast, only piles of various branches of law rules, which does not solve 
the immediate problems essentially civil procedural law. This, in turn, leads 
to the fact that the content of these normative sources artificially extended 
by duplicated provisions, compact accommodation which the CCP of 
Ukraine would ensure the strengthening of the internal logic of structural 
and content building legal act, easier and would make it more comfortable 
using its regulations. 
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ПРО ПРИРОДУ ДЕЯКИХ ТРУДОВИХ ПРАВ 

 

Україна – суверенна, незалежна, демократична, соціальна і пра-

вова держава (ст. 1 Конституції України), в якій людина, її життя, здо-

ров’я, честь і гідність, недоторканість та безпека, визнаються найви-

щою соціальною цінністю. Людина, як елемент суспільства, виконує 

вагому роль не тільки у його існуванні, а й  розвитку та наявності, удо-

сконаленні певних соціальних конструкцій. І відігравати значиму роль 

особа може лише реалізуючи надане їй право на працю, сутність і 

зміст якого тільки на перший погляд видаються зрозумілим. 

Права людини, як будь-яке правове явище, невпинно трансфор-

мується, дослухаючись до ритму історії, пригальмовуючи або приско-

рюючи його [1, c.60]. Саме тому правова природа трудових прав, а та-

кож окремі їх аспекти не були обділені увагою вчених-трудовиків як 

радянського періоду науки трудового права, так і більш сучасного ета-

пу розвитку останньої. Вказаній тематиці присвячені праці В.С. Вене-

діктова, Н.Д. Гетьманцевої, К.М. Гусова, В.В. Жернакова, М.І. Іншина, 

Л.В. Котової, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського Н.М. Хуторян,  

О.М. Ярошенка та ін. Однак потреба у науковому дослідженні правової 

природи трудових прав людини і працівника, зокрема, не вичерпала себе з 

огляду хоча б на те, що трудове законодавство тривалий період перебуває 

в процесі трансформації і усвідомити, зрозуміти, пояснити й теоретично 

обґрунтувати сутність трудових прав – надскладне завдання, виконання 

якого можливе лише шляхом комплексного наукового дослідження. Тому 

метою даної статті є дослідження сутності права на працю, а також деяких 

трудових прав крізь призму сучасних концепцій праворозуміння. Адже 

від того, яку концепцію сприйме суб’єкт законодавчої ініціативи щодо 

природи основних трудових прав, залежить і їх фактична реалізація. 

Традиційно основні права випливають з: 1) природи людини;  

2) універсальної концепції прав людини; 3) об’єктивних конкретно-

історичних соціальних факторів [2, c. 194]. Тому й зрозуміло, що їх 

визначення й закріплення в Основному Законі державі залежить від 

соціально-економічних умов історичного розвитку держави та сприй-

няття концепцій прав людини в конкретний період як законодавцями, 

так і суспільством загалом. 

Розглядаючи категорію прав людини і громадянина, потрібно 

звернути увагу на те, що поняття «право» вживається разом із такими 
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як «особистість», «людина», «громадянин». Саме ж право усвідомлю-

ється сьогодні як дещо «більше», ніж сукупність загальнообов’язкових 

правил поведінки і не ототожнюється із законом, як одним із видів 

нормативно-правових актів.  

Що ж таке право? На таке питання намагалися та намагаються від-

повісти значна кількість відомих українських, російських та, загалом, за-

рубіжних вчених. Тут варто зазначити, що економічні відносини держави, 

а також переважання тієї чи іншої філософії в суспільстві обумовлюють 

відмінності в теоретичних та ідейних підходах до прав людини в різних 

державах, наслідком чого є існування  різних теорій прав людини. Зокре-

ма, природно-правові теорії розглядають людину як істоту, яка має певні 

невід’ємні від її буття права, що випливають або з розуму, або з божест-

венної волі, або з природи людини. Позитивістські теорії підходять до 

прав людини як до категорії, що встановлюється державою.  

Цінність природно-правового вчення  полягає в опорі на моральні 

принципи і категорії свободи, справедливості, людської гідності. Прихи-

льники школи природного права критикують позитивістський підхід, за-

значаючи, що для цього вчення особистість сама по собі – ніщо.  

Для особистості мають значення не норми самі по собі, а ті цін-

ності, які за їх допомогою закріплюються, реалізуються, відобража-

ються [2, c.194]. 

Так, В.Є Гулієв та Ф.М. Рудінський наголошують, що під пра-

вами людини розуміють найбільш суттєві можливості вільного розви-

тку людей, надані державою та суспільством, що виникли як результат 

розвитку суспільства, широкого розповсюдження революційних та 

гуманістичних ідей [3, c. 98]. Влучним, на наш погляд, визначенням 

прав людини є те, що надане Рабіновичем П.М. Зокрема, вчений від-

значає, що права і свободи людини – це певні можливості людини, які 

необхідні для її існування і розвитку в конкретно-історичних умовах, 

об’єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства (еко-

номічним, духовним, соціальним) і закріплені у широко визнаних між-

народних документах [4, c. 5]. 

Отже, потрібно розрізняти природні права людини, якими вона 

володіє безумовно і права, надані нам державою, для можливості во-

лодіння яких необхідні певні умови.  

Сама ж людина – істота не тільки біологічна, а й – соціальна. 

Тобто природа людини – неоднозначна. Як біологічна істота вона пот-

ребує повітря, їжі, одягу та ін. Як соціальна – вступу у різного роду 

соціальні відносини, які можуть підлягати правовому регулюванню, а 

можуть і бути позбавлені останнього. Для означення людини у якості 

соціальної істоти використовується термін «особистість», «особа».  
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Термін же «громадянин» відображає людину як соціальну істоту 

– особистість і вказує на її зв'язок із державою та характеризує з полі-

тико-юридичної позиції.  

Оскільки природа людини – неоднозначна. Природа її прав теж 

– дуалістична. Так, природні права людини, тобто ті, без яких людина 

існувати не може ні як біологічна, ні як соціальна істота, належать їй 

від народження й до смерті, незважаючи на їх державне визнання і 

наявності у неї громадянства. Такі права є невідчужуваними і до них 

належать, наприклад, право на життя, безпеку, власність, особисту 

недоторканість, на працю та ін. 

Як влучно відзначає Є.В. Краснов, основні невід'ємні та невід-

чужувані трудові права, закріплені у Загальній Декларації прав люди-

ни і двох пактах, ухвалених на основі цієї Декларації: Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права і Міжнародному пакті про 

економічні, соціальні та культурні права. Зокрема, у Загальній декла-

рації прав людини проголошені такі основні невід'ємні та невідчужува-

ні трудові права: право на працю, право на вільний вибір роботи, право на 

захист від безробіття, право на справедливі та сприятливі умови праці, 

право на рівну плату за рівну працю без будь-якої дискримінації, права на 

справедливу і задовільну винагороду, що забезпечує гідне людини існу-

вання для неї самої та її сім'ї, та на додаткові засоби соціального забезпе-

чення у разі необхідності, право створювати професійні спілки та вступа-

ти до них для захисту своїх інтересів; право на відпочинок і довкілля, 

включаючи право на розумне обмеження робочого дня і на оплачувану 

періодичну відпустку. Зазначені права водночас визнаються основними 

принципами міжнародного трудового права [5, c. 10]. 

Права ж громадянина пов’язані із фактом громадянства і приче-

тності особистості до конкретної держави. Відображають діяльність 

людини у різних сферах. Так, з даного приводу О. Ярошенко доречно 

відзначає, що Конституція України закріпила права людини в основ-

них сферах її життєдіяльності – політичній, економічній, соціальній та 

культурній. У ній закріплені основні трудові права особи, які відобра-

зили головні принципи трудового права як галузі права [6, c. 75]. Тру-

дові права є основними правами, оскільки безпосередньо торкаються 

життєзабезпечення людини чи громадянина. Вони здебільшого нале-

жать до активних прав за способом їх здійснення та індивідуальними – 

за суб’єктним складом.  

Основними правами, які входять у цю групу прав людини, є на-

ступні з них: а) право вільно розпоряджатися своїми здібностями до 

праці, обирати рід занять та професію; б) право на належні, безпечні та 

здорові умови праці; в) право на своєчасне одержання заробітної плати 

не нижчої від визначеної законом; г) право на захист від безробіття;  
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д) право на захист своїх прав через механізм індивідуальних та колектив-

них трудових спорів із використанням установлених законом способів їх 

вирішення, включаючи право на страйк; є) право на соціальний захист;  

ж) право на відпочинок; і) право на отримання заробітної плати. 

Розглянемо детальніше деякі з трудових прав. Так, кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя пра-

цею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується (ст. 43 Кон-

ституції).  Вказане право має різні форми реалізації. Так, у цивільно-

правових відносинах воно може бути реалізоване шляхом укладення 

договору підряду, замовлення, перевезення та ін. Людина може реалі-

зувати дане право займаючись підприємницькою діяльністю, а також 

взагалі не вступаючи у жодні правовідносини. Адже закріплене у Кон-

ституції право на працю – природне право людини, форми реалізації 

якого знайшли своє відображення у різних галузях права, а також у 

суспільних відносинах, не врегульованих нормами права. В найважливі-

шому Законі держави наголошується на тому, що право на працю включає 

можливість заробляти собі на життя працею, інші ж можливості права на 

працю не відображені. Тому реалізувати право на працю не заробляючи 

на ньому, передбачена можливість, якою кожна людина користується що-

дня (окрім, осіб які фактично перебувають у стані коми).  

Формулюванням: «Кожен має право на працю…», - держава ви-

знала право на працю – природним правом людини, що закріплене на 

конституційному рівні. При цьому у якості останнього воно гаранту-

ється і не може бути скасовано (ст. 22 Основного Закону).  

З даного приводу В.В. Андріїв доречно указує: «По своїй сутності 

будь-які природні права об’єктивно вимагають нормативного визначення, 

інакше їхня реалізація стає досить проблематичною. Право на працю й 

трудові права взагалі – це природні, невід’ємні права людини, в основі 

яких лежить необхідність підтримки життя й саморозвитку. 

Однак зупинитися на визнанні «природності» й невід’ємності права 

на працю було б рівнозначно нездійсненим деклараціям. Для того, щоб у 

сучасному суспільстві це право реально здійснювалося, необхідна полі-

тична воля держави, яка полягає в прийнятті законів, що забезпечують 

механізм його реалізації» [7, с. 67]. Якщо природність трудових прав була 

відображеною в нормах права, ці права стають юридичними, 

об’єктивними, позитивними правами, захищати й охороняти які поклика-

на держава та її органи [8, c. 27]. Держава створює умови для повного 

здійснення громадянами права на працю (ст.43 Конституції).  

Дещо інший зміст права на працю відображений в основному 

акті трудового законодавства України. Так, у ст. 1 КЗпП наголошено, 

що право громадян України на працю, - тобто на одержання роботи з 

оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розмі-
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ру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, 

забезпечується державою. З огляду на вказане, остання бере на себе 

відповідальність за незабезпечення роботою громадян України. У да-

ному випадку йде мова саме про роботу за трудовими договорами, 

оскільки вказаний зміст права на працю відображений у КЗпП Украї-

ни, який і врегульовує відносини, що виникають на підставі укладення 

останнього. На жаль, зазначений зміст досліджуваного права на прак-

тиці не реалізується. Й сам законодавець передбачив таке явище, вка-

зуючи про можливість набуття громадянином статусу безробітного, а 

саме безробіття визначає, як соціально-економічне явище, за якого 

частина осіб не має змоги реалізувати своє право на працю та отри-

мання заробітної плати (винагороди) як джерела існування [9]. 

Одночасне закріплення державного забезпечення роботою і мо-

жливості набуття статусу безробітного – взаємовиключні явища.  

Й останнє свідчить про необхідність внесення змін до діючого кодифі-

кованого акту  про працю чи про прийняття нового, робота над яким 

вже ведеться тривалий час. 

У КЗпП України право на працю включає право на одержання 

роботи. Роботу в юридичному розумінні створює сама держава. 

Остання відповідно до норм законодавства й повинна її забезпечити 

громадянинові. Випливає, що у неї існує обов’язок з даного приводу. 

Тому, право громадян України на працю у даному випадку (а саме, зі 

змісту ст. 2 КЗпП України) можна розглядати як суб’єктивне право. З 

приводу останнього у науці трудового права тривалий час ведеться 

спір, сутність якого полягає в наступному: одні науковці розглядають 

право на працю у якості суб’єктивного права, інші – як елемент право-

здатності громадянина. Справді, питання – надзвичайно складне і пот-

ребує ґрунтовного наукового дослідження. Зауважимо тільки, що за-

конодавець по-різному висвітлив як сутність, так і зміст права на пра-

цю у Конституції та КЗпП України. В першому випадку право на пра-

цю відображене як елемент загальної правоздатності людини, у друго-

му ж – як суб’єктивне право громадянина України. Хоч держава не 

вказує на конкретно зобов’язану особу забезпечити реалізацію права 

на роботу, вона такий обов’язок взяла на себе. Досліджуючи нормати-

вно-правові акти у сфері регулювання трудових відносин, можна стве-

рджувати, що такий обов’язок держава часом покладає на самого ро-

ботодавця. Зокрема, встановлюючи обов’язок по працевлаштуванню 

визначеної кількості осіб,  яким надаються додаткові гарантії зайнято-

сті і працевлаштування (ст. 14 Закон України «Про зайнятість насе-

лення»). А також визначаючи коло осіб, яким роботодавець не праві 

відмовити у прийнятті на роботу (ст. 232 КЗпП України).  
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Однак це не означає, що останнім правом людина здатна во-

лодіти лише тому, що вона людина. Це не природнє, а позитивне пра-

во. Правом на роботу, яке, до речі, реалізується лише у трудових пра-

вовідносинах, здатна володіти дійсно лише людська істота, однак за 

наявності умов та чинників, що передбачені законодавством. Такими 

умовами є в узагальненому вигляді, зокрема, досягнення визначеного за-

конодавством віку, здатність до виконання визначеної роботи, наявність у 

особи належного стану здоров’я (під яким слід розуміти не лише фізичне, 

а й психічне здоров’я), стать, громадянство та ін. Тому загальним правом 

на роботу (мається на увазі, на роботу щодо якої законодавством не ви-

значені спеціальні вимоги) може володіти лише та людина, яка, по-перше, 

досягла відповідного віку, по-друге, володіє здатністю до роботи (заува-

жимо, що не до праці загалом, а до роботи), суть якої полягає в тому, що 

особа самостійно може виконувати певний обсяг робіт. Останнє ж озна-

чає, що людина усвідомлює що і для чого вона робить.  

Відзначимо, що позиції з приводу того, що право на працю та 

право на роботу – поняття не тотожні й про те, що природа права на 

працю – дуалістична, притримуються ще й деякі вчені. Серед останніх 

– видатний вчений в галузі трудового права О.І. Процевський, який 

наголошує на тому, що людина вільно обирає чи погоджується не на 

працю, як це записано у ст. 43 Конституції, а на роботу, яку для неї 

створює та пропонує держава. І далі. Сама можливість заробляти собі 

на життя, як правило, залежить не від людини, яка природно володіє 

працею і здатна до роботи, а від держави, котра створює умови для 

реалізації цієї можливості. Обирати можна лише те і з того, що є, по-

годжуватися можна на те, що пропонується. Держава повинна створи-

ти робочі місця і пропонувати роботу, яку людина може тільки обира-

ти чи на яку вільно погоджуватися. Саме роботу, а не працю, бо пра-

цею володіє людина, а роботу створює державa [10, с. 102]. Ми дода-

мо, що в юридичному розумінні як раз тільки держава створює роботу, 

а у фактичному – не тільки вона.  

Н. Мокрицька з даного приводу відзначає, що право на працю як 

природне та невід’ємне право кожної людини в умовах ринкової економі-

ки потребує переосмислення з правових та моральних чинників суспільс-

тва. Це не право кожного на гарантовану роботу, вимога, що адресована 

державі чи іншому роботодавцеві, а право, що розкривається у вільному 

та безперешкодному доступі до праці, що забезпечує гідне існування лю-

дини та формує площину її самореалізації [11, с. 254]. Як бачимо, авторка 

також не ототожнює право на працю із правом на роботу. 

З огляду на викладене можна констатувати, що природа права на 

працю – дуалістична й поєднує в собі природні й позитивістські нача-

ла, як єдине ціле одного явища. Так, право на працю є природним пра-
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вом людини. До змісту права на працю входить право на роботу, яке, 

хоч і є похідним від природного права на працю, має риси позитивного 

права людини, яке надається й гарантується державою. Тому, для нас 

найбільш прийнятною є позиція С. Максимова, який наголошує на дуалі-

змі права, поєднанні в ньому «природних» і «позитивних» начал. І такий 

дуалізм суто символічного плану як визнання двох сторін єдиного фено-

мену права, які відтворюються при вирішенні всіх правових питань, і є 

онтологічною основою всіх правових концепцій, що прагнуть до адекват-

ного відображення природи права, включаючи й інтегральні концепції. 

При цьому ступінь адекватності концепції права безпосередньо залежить 

від того, наскільки повно вдається відобразити таку дуальність [12, с. 41]. 

Зауважимо також, що розуміння правової природи трудових 

прав тісно пов’язано із з’ясуванням останньої у самого національного 

трудового права. Але вказане вимагає окремого ґрунтовного наукового 

дослідження і не є предметом нашого. 

Аналізуючи природу трудових прав, не можемо не відзначити, 

що віднесення тих чи інших прав до природних або до категорії кон-

ституційних принципів здійснюється науковцями на основі можливос-

ті судового захисту порушених прав. Ті права, щодо яких надана така 

можливість – природні, інші ж – конституційні принципи [13, c.249]. 

Відповідно ж до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. З огляду на вказаний критерій поді-

лу прав, право на працю – також природне право людини. 

Дослідження конституційних актів зарубіжних країн вказує на 

те, що закріплені в основному законі держави соціально-трудові права 

можуть мати різний політико-правовий статус. При цьому одне й те ж 

конституційне положення може мати двояке значення – і як суб’єктив-

не право, і як правовий принцип. Прикладом може слугувати право на 

працю. Як суб’єктивне право (право вибору роду діяльності та профе-

сії), в деяких випадках воно може бути захищено в судовому порядку, 

наприклад у випадку необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, а 

як принцип – воно визначає напрямок правотворчої і правозастосовчої 

діяльності держави [13, c. 250]. 

На основі вищевикладеного можна констатувати, що природа 

трудових прав – неоднозначна. Сутність права на працю – дуальна і 

відображає природу самої людини. На основі існуючих концепцій по-

ділу прав людини, право на працю однозначно можна віднести до при-

родних прав, але не тільки в цьому полягає вказаного права. 
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A list of problems within the judicial power of our country, provide 

for an objective need on improvements in judicial system, in terms of 
ensuring the accessibility of justice, and the implementation of “European 
values”, into the national legal system, which is proved by a low level of 
authority of the court for the society, and a constant increase of appeals of 
our citizens to the European Court of Human Rights.   

These days, the understanding of “European values” has united basic 
ideas of previous historic eras, by emphasizing on the respect of human 
rights and providing for social justice. However, “European values” have 
become not just a combination of values, than any European state could 
exemplify, but more an “exclusive brand”, legally owned by the EU. With time 
“European values” have grown into an instrument of foreign policy, than 
became acting not only as a connecting link between States-members of the EU, 
but as a criteria for membership in this union [5, p. 50]. This is why Ukraine, 
which chose an European way of developing, is obliged not only to declare, and 
demonstrate a will to measure up to this “brand”, but fully cooperate in 
practical implementation and popularization of such values – base its activities 
on the respect of human rights and securement of social justice.  

For this reason, our attention was caught by an institute of Justice of 
the Peace, which resulting from an historic and comparative-legal analysis, 
was defined by us as an institution of judicial power, created to secure 
maximum accessibility of justice, and decrease a level of conflicts locally 
by executing judgement in minor, simple cases by courts of the peace, 
aiming for peaceful settlements of cases, by using a unique procedure 
(simplified, conciliatory procedure) [13, p. 14]. 

The separate aspects of the implementation of the institute of Justice 
of the Peace into the Ukrainian legal system were raised in the scientific 
articles of such domestic scientists, as O. Getmantsev, V. Kampo,  
S. Myronenko, S. Prilutskyi, V. Tatsii, M. Havronyuk, O. Yanovska,  
M. Yasynok etc. However, in view ofthe active changes in the tradition of law 
cognitionduring recent years towards expanding the range of approaches and 
methods of scientific understanding of the law and its relationship with the 
person, the anthroposociocultural approach acquires a special value, and 
researchingJustice of the peace through its prism is of particular relevance and is 
completely unexplored questions of modern science. 

As the representatives of anthropological approach rightly note, 
“social institutions created by the efforts of humans, including law are 
designed to serve their needs, satisfy their interests. By appearing and 
continuing to exist as a result of a purposeful activity of social subjects, the 
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law, consequently is closed in by its functions, nature and structure on humans. 
Because of this, while studying the problems of establishment of law, the 
human (anthropological) factor, becomes a leading factor [9, p. 23]. That 
assertion in understanding the nature of law principle "Human – the measure of 
everything" is quintessential in the anthroposociocultural approach [5, p. 8]. 

The anthroposociocultural nature of the state is illustrated by the fact 
that latest scientific research demonstrates a strong tendency towards calling 
the social function of a modern democratic state, as one of its main 
priorities, which allows reaching compromises, and conducting effective 
social policy, in the interests of various population groups. According to 
L.O. Chetverykova, a social stateconducts policy, aimed on creating a 
system of social protection and healthcare,… non-admission of social 
conflicts in a society [12, p. 8]. Such state, as M.M. Yatsishyn explains, 
provides citizens with a worthy life in terms of material wealth and 
protection in general, guarantees personal freedom, cultivates and ensures 
social harmony, by using civilized methods, peaceful settlements of 
disputes, that do or may arise [13, с. 284]. And since disputes and 
arguments are present in any society, there is a social need in objectively 
solving such disputes by an impartial authority, accordingly. The existence 
of such need, as A.A. Komarov states, is conditioned by a social nature of a 
court [8].  

And since we believe, courts of the peace should become a part of a 
judicial system of Ukraine, “social value of Justice of the peace shall consist 
of effective settlements of legal disputes on the first stages of their 
appearance” [77, p. 30]. Thereby, a social function of justice of the peace is 
expressed by courts of the peace executing a role of a social guarantee of 
justice. Realization of this function, is secured byresolving social conflicts and 
organizing the functioning of such institution based on the provisions of a.3 of 
the Fundamental Law of Ukraine with the maximum correlation of the optimum 
access of justice towards general public (primarily socially insecure parts) and a 
unique opportunity, guaranteed by the state, to reach a social compromise, 
within justice of the peace. This function, according to general theoretic 
doctrine, is the most common, leading direction, in which the essence, nature 
and role of justice of the peace, within the legal nature of society.  

Simultaneously, the theory of state and law, provides such concept as 
secondary function (sub-function), which underlines within the function, 
certain unique, specific parts of impact on social reality [10, p. 282]. 
Secondary functions, in our opinion, should be designated as educational, 
stabilizing and conciliatory.   

According to scholars, those states where justice of the peace was 
implemented, such court caused a major change in the minds of citizens, 
with the educational impact being recognized by various segments of 
population [1]. This is why we are sure, that an educational sub-function of 
justice of the peace is expressed in the legal influence of court of the peace 
among all of the potential and direct parties of relevant legal relations: by 
equal application of coercion and persuasion relevant parties recognize the 
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necessity of obeying the law;  a clause is being done to all parties of legal 
relations (including potential), by maximum application of legal options, 
from theoretical reach of legal requirements, and a popularization of 
peaceful means of settlements is being done. We think, that this sub-
function is an activity expression of the educational potential of the court in 
general, and has legal awareness of all parts and sections of the nation, and 
indirectly influences the socially meaningful behavior, as its direct object. 
Thereby, the increase in the authoritativeness of law, forthcoming of law 
and moral, securing law and order, finally – creation of a legal state, depend 
on the effectiveness of its realization.  

In general, according to the logic of development of social and legal 
minds of the last decades, the essence of a state an a political, governmental 
structure is becoming closer towards becoming active and effective 
instrument of overcoming social disputes not by the means of coercion, but 
as V.I.Anishyna correctly states, by the means of reaching a social 
compromise, increase of the role of law as an universal social regulator of 
relations in a society [3, p. 15].  

More often scholars, representatives of different spheres of law, 
agree that universal purpose of the state in general consists of being an 
instrument of social compromise, softening and overcoming of disputes, 
reaching agreements and cooperation of different parts of citizens and social 
powers, secure the general social direction of all of the functions, that it 
performs [44, p. 8]. Hence, in modern conditions only a democratic state is 
able to construct a proper local justice, where illegal subjective characteri-
stics of the parties to a dispute, and objective drawbacks of current judicial 
system, will be eliminated by courts of the peace, of which the essential 
characteristics are maximum access for citizens, simplicity and clarity of 
justice and a will to solve disputes peacefully. Considering this, we are 
assured, that justice of the peace in Ukraine is designated to execute another 
sub-function – conciliatory, the meaning of which is that the activities of 
judge of the peace should be aimed at reaching peace between the parties to 
the dispute, subsequently its complete resolving. This function is being 
implemented by the means of conciliatory procedures, that have such 
potential. However, it does not really matter, which exact method has been 
used for such reconciliation: either it has been reached by mutual 
concessions of the parties (one party, for example, refuses to prosecute the 
other one, and the latter agrees to compensate material damages), or it is 
based on a unilateral will of a party to terminate conflict relations 
(withdrawal of the claim, accepting the claim, reconciliation of the victim 
with the guilty party). Really, addressing towards justice unavoidably leads 
towards social consequences for both parties of the conflict, than can be 
expressed both in a negative forming of a legal mind of that party to a 
process, whose arguments were not taken into account by the court, and 
ruining personal relations (friendly, family, neighbor etc.) This is why, 
clarification of the nature of the conflict, its objective understanding, 
adequate realizing by the court and the parties may be a basis for reaching 
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compromises, as well as, in some cases, eliminate the dispute totally, 
stabilizing social relations.  

Hereby, the next sub-function, which, in our opinion is present in the 
justice of the peace – stabilizing, which has been pointed out multiple times 
by scholars. M.A. Filippov sees in judicial power in general, and courts of 
the peace in particular, a power, that would allow to save a certain stability 
within a society, by the means of which an optimal securement of rights and 
freedoms of citizens is being reached [11]. Hence, in our opinion, 
stabilizing sub-function of justice of the peace is expressed in securing 
constancy in social relations, peace and harmony locally.  

The fact, that justice of the peace belongs to one of the state, hence 
social institutions – of judicial power, as well as the nature of its social 
function, previously explained, that are completely represented in the 
secondary functions, allows us to claim the anthroposociocultural nature of 
this institution. 

The anthropology of justice of the peace is also proved by the fact, 
that while being the most accessible for citizens, it like no other court, is 
able to secure the need of society to resolve legal disputes. The thesis by 
S.B. Aleksandrova, that court of the peace is a starting link not only because 
it is the most accessible for population, but also because being a part of 
judicial system, it is aimed at securing the accessibility of justice for the 
majority of citizens [2, p. 20]. Herewith, court of the peace (in a format that 
we have proposed [13]) is able to ensure all of the aspects of accessibility: 
financial – because of a small amount of court expenses, and making a 
necessity to pay the court surcharge only in case when parties fail to 
conciliate prior to the trial; procedural – because of simplified court 
procedures; temporary – because of decreasing the amount of time required 
to solve minor cases; social – because of the specialty of procedural form of 
operating of the court of the peace, and the ability to use reconciliatory 
procedures, which creates, apart from governmentally-legal relations, 
human closeness, presence of a dialogue with parties to a conflict. 

Implementation of such institution is able to fill with a real meaning a 
constitutional right of every person for judicial protection, judges transitioning 
towards new legal outlook, based on the ideology of natural law, values and 
principles of organizing and executing power, based upon it – may become an 
important step in completing the goal of creating a legal state, establishing the 
principle of the rule of law and formation of a civil society.  
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ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ПРИ ВИКОНАННІ 

ІПОТЕЧНОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
 

Учасники (сторони) іпотечного зобов’язання повинні діяти у ви-
значених законом межах та не допускати зловживання правами, тобто 
виконувати умови іпотечного договору та прийняті відповідно до ньо-
го зобов’язання.   

Конституція України, норми якої базуються на положеннях За-
гальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1948 р. [1], та Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод Ради Європи від 4 листопада 1950 року [2] 
про право кожного на ефективне поновлення у правах компетентними 
національними судами [1, ст. 8; 2, ст. 13], визнає право кожного захи-
щати свої права і свободи, права і свободи інших людей від посягань, 
яке не може бути скасоване або обмежене  [3, ч. 2 ст. 22, ст. 64].  

Механізм захисту цивільних прав при виконанні іпотечного зо-
бов’язання, базується насамперед на нормах статті 13 Цивільного ко-
дексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV [4] (далі – ЦК України)  що-
до підстав виникнення цивільних прав та їх здійснення. Відповідно до 
статті 13 ЦК України учасники іпотечного зобов’язання: здійснюють 
цивільні права особа у межах, наданих їй договором або актами циві-
льного законодавства [4, ч. 1 ст. 13]; при здійсненні цивільних прав 
зобов’язані утримуватися від дій, які могли б порушити права інших 
осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині [4, ч. 2 ст. 13]; 
не допускають дії, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій осо-
бі, а також зловживанням правом в інших формах [4, ч. 3 ст. 13]; при 
здійсненні цивільних прав повинні додержуватися моральних засад 
суспільства [4, ч. 4 ст. 13]. Однак здійснення цивільних прав у межах 
іпотечного договору учасниками іпотечного зобов’язання передбачає і 
виконання конкретних обов’язків, які існують одночасно із цими пра-
вами, відповідно вимог статті 14 ЦК України  щодо  підстав виникнен-
ня та виконання цивільних обов’язків.  

Отже, учасники іпотечного зобов’язання: виконують цивільні 
обов’язки у межах, встановлених договором або актом цивільного зако-
нодавства [4, ч. 1 ст. 14]; не можуть бути примушені до дій, вчинення яких 
не є обов’язковим для них [4, ч. 2 ст. 14]; можуть бути звільнені від 
цивільного обов’язку або його виконання у випадках, встановлених дого-
вором або актами цивільного законодавства [4, ч. 4 ст. 14]. 

Механізм захисту цивільних прав та інтересів, порушених при 
виконанні іпотечного зобов’язання, визначається змістом норм глави 3 
«Захист цивільних прав і інтересів» ЦК України. Його змістом є: право 
на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання 
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або оспорювання [4, ч. 1 ст. 15]; право на захист свого інтересу, який 
не суперечить загальним засадам цивільного законодавства [4, ч. 2 ст. 
15]; право звернутися до суду за захистом свого особистого немайно-
вого або майнового права та інтересу [4, ч. 1 ст. 16]. 

Законодавець також надав перелік універсальних способів захи-
сту цивільних прав та інтересів, якими для сторони іпотечного зо-
бов’язання можуть бути: визнання права; визнання правочину недійс-
ним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке 
існувало до порушення; примусове виконання обов’язку в натурі; змі-
на правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування 
збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодуван-
ня моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій 
чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадо-
вих і службових осіб [4, ч. 2 ст. 16].  

Зазначені способи захисту можуть застосовуватись до переваж-
ної більшості цивільних прав чи інтересів учасників іпотечного зо-
бов’язання, однак застосування конкретного  способу залежить від 
двох чинників: від змісту права, за захистом якого вони звернулися; 
від характеру його порушення. З’ясувати характер спірних правовід-
носин сторін іпотечного зобов’язання (предмет та підставу позову), 
характер порушеного права позивача та можливість його захисту в 
обраний ним спосіб має суд. Разом з тим зазначений перелік способів 
захисту цивільних прав чи інтересів не є вичерпним, а тому суд може 
захистити цивільне право або інтерес учасників іпотечного зо-
бов’язання і в інший спосіб, що встановлений договором або законом, 
та відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі пору-
шення нею положень частин. 2-5 ст. 13 ЦК України. 

Отже, на підставі змісту зазначених вище норм ЦК України, 
можна зробити висновок, що  захист цивільних прав та інтересів при 
виконанні іпотечного зобов’язання, – це юридично закріплена можли-
вість учасників  іпотечного зобов’язання використати відповідні захо-
ди (способи) захисту для поновлення порушеного права  і припинення 
дій, які порушують це право. 

У питанні захисту судом цивільних прав та інтересів, поруше-
них при виконанні іпотечного зобов’язання, з огляду на відсутність 
належного правового врегулювання та суперечність окремих положень 
чинного законодавства, на сьогодні існує багато проблем, частина яких 
пов’язана із встановленням строку дії іпотечного договору, протягом 
якого іпотечне зобов’язання підлягає виконанню. Правова позиція 
Верховного Суду України, що випливає з постанов від 17 вересня 2014 
року у справі №6-53цс14, від 17 вересня 2014 року у справі №6-6цс14, 
від 21 травня 2012 року у справі №6-68цс11, а також позиція Пленуму 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримі-
нальних справ, сформульована у постанові №5 від 30 березня 2012 
року, полягає у тому, що посилання на повне виконання боржником 
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своїх зобов’язань перед банком не є встановленням сторонами строку 
дії договору, оскільки не відповідає поняттю строку/терміну в розу-
мінні ст. 251, 252 ЦК України. 

На думку вищих судових органів, відповідно до ч. 1 ст. 251 та ч. 
1 ст. 252 ЦК України строком є певний період у часі, із закінченням 
якого пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення, і визначаєть-
ся він роками, місяцями, тижнями, днями або годинами, а не посилан-
ням на подію, яка має настати. Вказівкою на подію, яка має неминуче 
настати, визначається термін - певний момент у часі, з настанням якого 
пов’язана дія чи подія, що має юридичне значення. 

Посилання на повне виконання основного зобов’язання не є по-
дією, яка повинна неминуче настати, а швидше є подією, можливість 
настання якої є ймовірною, тобто не відповідає закріпленому в нормі 
критерію «неминучості». Тому в розумінні приписів ст. 252 ЦК України 
посилання на повне виконання зобов’язання в обґрунтування строку дії 
договору не є ні строком, ні терміном. А відтак, умова договору (в тому 
числі іпотечного) про його дію до повного виконання забезпеченого зо-
бов’язання не є встановленням сторонами строку дії даного договору. 

Вважаємо, що вказане питання є дискусійним, у світлі неодна-
кового використання законодавцем поняття «строк» у ЦК України та 
більш широкого обсягу цього поняття, вжитого у ч. 1 ст. 631 ЦК Укра-
їни. На нашу думку, потребує подальшого дослідження підхід, згідно з 
яким строк дії договору іпотеки виступає лише часовим проміжком, 
протягом якого здійснюється виконання іпотечного зобов’язання, а 
отже – припинення договору іпотеки може бути пов’язане з настанням 
відкладальної обставини згідно з ч.1 ст.212 ЦК України. При цьому, 
строк (період у часі) від набрання чинності договором іпотеки до на-
стання відкладальної обставини, з якою пов’язане його припинення і 
виступатиме строком дії іпотечного договору.  

Окреслені питання не охоплюють усіх проблем, пов’язаних із 
захистом цивільних прав та інтересів при виконанні іпотечного зо-
бов’язання, а відтак потребують подальшого дослідження.  
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ПРАВО ОСОБИ НА УЧАСТЬ У НАКОПИЧУВАЛЬНІЙ  

СИСТЕМІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:  

СОЦІАЛЬНА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ 

 

Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні у кож-

ній державі є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої 

політики, а стан справ у сфері забезпечення прав і свобод, розроблення 

механізму їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється 

рівень демократичного розвитку країни та суспільства в цілому. 

Обраний Україною шлях євроінтеграції передбачає проведення 

ряду реформ економічного, політичного, соціального та правового ха-

рактеру, основним завданням яких є створення умов для  гідного рівня 

життя кожній людині. 

Найбільш очікуванішим та довготривалим виявився процес ре-

формування пенсійної системи, який  сьогодні є не лише прагненням 

«наблизитися до Європи», а гострою соціальною необхідністю. Нині 

ця проблема актуальна в багатьох країнах світу незалежно від рівня їх 

економічного розвитку, що обумовлено старінням населення, зміною 

його вікової структури. 

У зв’язку з цим вкотре постало питання про необхідність впро-

вадження накопичувальної системи  пенсійного забезпечення, яка, за 

прогнозами політиків та експертів, сприятиме збільшенню розмірів 

пенсійних виплат, а, отже, і зростанню рівня соціального забезпечення 

осіб похилого віку.  

Згідно Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-

сійне страхування» в Україні діє трирівнева система пенсійного забез-

печення. Перший рівень – солідарна система обов’яз-кового державно-

го пенсійного страхування; другий рівень – накопичувальна система 

обов’язкового пенсійного страхування; третій рівень – система добро-

вільного недержавного пенсійного забезпечення [1, ст. 2].  

Якщо перший та третій рівні в Україні вже діють (щоправда тре-

тій рівень функціонує ще не у повній мірі), то запровадження накопи-

чувальної системи – постійно відкладалося. 

Питання необхідності впровадження накопичувальної системи 

виникає ще в 90-х рр. ХХ ст. Підготовчі заходи щодо запровадження 

пенсійної реформи в Україні розпочалися з підписанням Президентом 

України Указу "Про основні напрями реформування пенсійного забез-
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печення в Україні" у 1998 р. [2], а також з Послання Президента Укра-

їни до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України "Про 

основні напрями пенсійного забезпечення населення України" у 2001 

р. [3], яким передбачались заходи для проведення пенсійної реформи 

на 2001-2009 рр. У 2003 р. було прийнято базові закони щодо нової 

системи пенсійного забезпечення – "Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування" та "Про недержавне пенсійне забезпечення".  

У 2009 р. була  утворена Комісія з питань здійснення пенсійного рефо-

рмування, результатом діяльності якої була розробка Концепції пода-

льшого проведення пенсійної реформи [4]. Очікувалося, що 

обов’язкова накопичувальна складова пенсійної системи запрацює в 

2007 р., потім терміни перенесли на 2010-2011 рр., врешті-решт новою 

датою, з якої все ж таки планується запровадити накопичувальну сис-

тему є 01 січня 2017 року. 

Практика показала, що солідарна пенсійна система самостійно 

вже не здатна забезпечувати гідний рівень життя в існуючих соціаль-

но-економічних та демографічних умовах.  Найвищий рівень соціаль-

ного захисту пенсіонерів забезпечують ті країни, де функціонують кі-

лька рівнів (складових) пенсійного забезпечення [5]. Нині накопичува-

льні системи впроваджені у таких країнах як: США, Канада, Японія, 

Франція, Німеччина, Австрія, Швейцарія, Великобританія, Польща, 

Угорщина [6], у країнах Латинської Америки (Чилі, Аргентині, Колу-

мбії, Перу, Уругваї, Мексиці,  Болівії, Сальвадорі) [7].  

Впровадження обов’язкової  накопичувальної складової пенсій-

ної системи дасть змогу: 1) забезпечити диференціацію розмірів пенсій 

залежно від особистих накопичень працівника; 2) успадковувати кош-

ти спадкоємцями застрахованої особи; 3) створити потужне джерело 

інвестиційних ресурсів для зростання національної економіки; 4) роз-

поділити ризики виплати низьких розмірів пенсій між першим та дру-

гим рівнями пенсійної системи; 5) підвищити ефективність управління 

системою пенсійного забезпечення за рахунок передачі недержавним 

компаніям функції управління пенсійними активами [8, с. 143].  

На сьогоднішній день основні засади функціонування накопичу-

вальної системи містяться у  Законі України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування». У Прикінцевих положеннях Закону 

зазначено, що до накопичувальної системи будуть залучатися особи, 

яким на час її запровадження, виповниться не більше як 35 років. Осо-

би, віком від 16 до 35 років, які не підлягають загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню, у тому числі іноземці та особи 

без громадянства, які постійно проживають або працюють на території 

України, громадяни України, які постійно проживають або працюють 

за межами України, матимуть право на добровільну участь у накопи-
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чувальній системі. Законопроектом  про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо накопичувальної системи державного 

пенсійного страхування та єдиних підходів до нарахування пенсій за 

реєстр. № 2767-1 передбачено також можливість добровільної участі 

для осіб від 36 до 55 років [9]. 

Особи, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону, 

крім випадків відстрочення часу призначення пенсій за віком, не мо-

жуть бути платниками страхових внесків до накопичувального фонду. 

Застрахована особа, яка  є учасником накопичувальної системи 

пенсійного страхування, матиме право на отримання довічної пенсії 

(довічної пенсії з установленим періодом,  довічної обумовленої пен-

сія, довічної пенсії подружжя) або одноразової виплати за рахунок 

коштів, що обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахун-

ку, за умови досягнення нею встановленого пенсійного віку,  а в разі 

відстрочення часу призначення пенсії за віком – з дня закінчення стро-

ку відстрочення дати призначення пенсії за віком у солідарній системі. 

Одноразову виплату громадянин зможе отримати у разі,  якщо сума 

пенсійних коштів на момент набуття права на пенсію, не досягне встанов-

леного мінімуму,  необхідного для оплати договору страхування довічної 

пенсії; в разі виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання. 

Але за власним бажанням учасник накопичувальної системи  матиме  

право додатково за свій рахунок перерахувати на накопичувальний пен-

сійний рахунок кошти в сумі, якої не вистачає для забезпечення оплати 

договору страхування довічної пенсії [2, Ст. ст. 54, 56, 57]. 

Якщо учасник накопичувальної системи буде визнаний інвалі-

дом І, ІІ групи, то він набуватиме право на пенсію по інвалідності у 

солідарній системі, а належні йому пенсійні кошти накопичувальної 

системи за його вибором можуть використовуватися для: здійснення од-

норазової виплати, незалежно від достатності обсягу такої суми коштів 

для оплати договору страхування довічної пенсії або оплати договору 

страхування довічної пенсії. У тому випадку, якщо учасника накопичува-

льної системи буде визнано інвалідом ІІІ групи, належні йому пенсійні 

кошти він зможе використовувати після досягнення встановленого пен-

сійного віку на оплату договору страхування довічної пенсії, а у разі недо-

статності суми коштів – на здійснення одноразової виплати. 

У разі смерті учасника накопичувальної системи пенсійного 

страхування до досягнення ним пенсійного віку, належні йому пенсій-

ні кошти  успадковуються в порядку, визначеному Цивільним кодек-

сом України [2, ч.2, 3 Ст. 56]. 

У Прикінцевих положеннях Закону зазначається, що максима-

льний розмір страхових внесків, що спрямовуватимуться до накопичу-

вальної системи пенсійного страхування, не може перевищувати 7 % 
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від суми заробітної плати (доходу).У законопроекті зареєстр. №2767-1 

дане положення віднайшло більш детальну регламентацію, передбача-

ється, що з моменту запровадження і до 2022 року, ставка внеску до 

накопичувальної системи буде поступово збільшуватися  на 1% щорі-

чно, починаючи з 2%  до 7% . Тобто з 2017 року ці 2% будуть накопи-

чуватись на індивідуальному рахунку особи, і починаючи з 2018 року 

до 2% буде додаватись по 1% щорічно. Передбачається, що з 2022 ро-

ку загальний розмір внесків застрахованої особи становитиме 8,6% 

(7% до Накопичувального фонду, 1,6% до Фонду соціального страху-

вання). Відповідно, розмір внесків, які сплачує роботодавець за пра-

цівників до Пенсійного фонду і які будуть спрямовуватись на виплату 

пенсії із солідарної системи, зменшуватимуться поступово до 2022 

року на 1% щорічно з 36,5% в 2017 році до 31,5% в 2022 році [9]. 

Законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо накопичувальної системи державного пенсійного стра-

хування та єдиних підходів до нарахування пенсій зареєстр. № 2767-1 

передбачає також запровадження накопичувальних професійних пен-

сійних програм для окремих категорій працівників. До професійної 

пенсійної системи  входитимуть  працівники, що нині мають право на 

призначення пенсій за віком на пільгових умовах та за вислугою років. 

Загалом було запропоновано п’ять таких окремих груп учасни-

ків професійних пенсійних програм, спільною ознакою для яких є дія-

льність, пов’язана із шкідливими, важкими і небезпечними умовами 

праці, визначених за Списком № 1, за Списком №2[10];працівники, які 

мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку; працівники, 

які мають право на достроковий вихід на пенсію та за вислугу років на 5 

років раніше,  а також  одержувачі «спеціальних» пенсій: прокурори та 

слідчі прокуратури,  державні службовці,  судді,  народні депутати Украї-

ни тощо. З приводу останніх, Комітет з питань соціальної політики, зайня-

тості та пенсійного забезпечення у своєму висновку зазначив, що робота 

осіб, віднесених до п’ятої категорії, не характеризується як праця  із шкід-

ливими умовами, а тому не повинна надавати можливості вийти на пен-

сію достроково до досягнення загального пенсійного віку [11]. 

Джерелом фінансування пенсійних виплат із накопичувальної 

професійної пенсійної програми для цих категорій працівників стануть 

підвищені розміри страхового внеску, які роботодавець сплачуватиме 

до банку-зберігача накопичувального пенсійного фонду за учасників 1 

– 4 категорії, а за учасників 5 категорії – за рахунок збільшеного роз-

міру внесків з застрахованої особи. 

Єдиний внесок за осіб, які мають право на професійні пенсійні 

виплати, планується  підвищити на: 15%, для першої категорії; на 7 % - 

для другої;  на 6,2 % - для третьої; на 4 % - для четвертої; на 2,5% - для 
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п’ятої. Починаючи з 2022 року загальний розмір внесків державного слу-

жбовця, народного депутата України, прокурора, наукового працівника і 

інших, визначених 5 категорією осіб, становитиме 11,1% (7% до Накопи-

чувального фонду або до солідарної системи, 1,6% до Фонду соціального 

страхування, 2,5% за професійною програмою). Таким чином, наванта-

ження на застраховану особу – платника внесків зросте поступово до 2022 

року на 5%. Причому внески до професійної накопичувальної системи 

зазначені особи сплачуватимуть незалежно від віку [9]. 

 Враховуючи все вище викладене, можемо зробити висновок, 

що впровадження накопичувальної системи є необхідною умовою 

ефективного функціонування пенсійної системи загалом, оскільки дру-

гий рівень пенсійного забезпечення виступатиме важливим інструмен-

том соціального захисту громадян в частині примноження пенсійних 

заощаджень. Накопичувальна система вже у багатьох країнах світу 

довела свою ефективність, але варто враховувати те, що у сучасних 

економіко-соціальних умовах України, прогнозовані позитивні зміни  

учасники системи відчують не одразу. Для того щоб уникнути негати-

вних наслідків впровадження накопичувальної системи, насамперед 

необхідно розробити належний механізм її правового регулювання, 

який би враховував існуючі проблеми та передбачав шляхи їх посту-

пового вирішення. До цього часу, так і не вирішенні питання механіз-

мів збереження накопичень, таких як створення фондів гарантування 

накопичень або страхування накопичених сум; механізмів захисту пе-

нсійних накопичень  від інфляційних процесів тощо. 
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В умовах процесів трансформації українського суспільства у 

громадянське, демократичне, де права людини, її життя, честь та гід-

ність визнаються найвищими соціальними цінностями та з огляду на 

прояви правозастосовчого «макіавеллізму» вважаємо, що саме розу-

міння сутності концепції права власності у практиці ЄСПЛ повинно 

стати основою утвердження принципу верховенства права в Україні та 

фундаментом правосвідомості кожного громадянина в Україні. 

Підписанти Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

1950 р. (далі – Конвенція) не змогли дійти згоди стосовно формулю-

вання права на власність, тому воно було закріплене у Першому про-

токолі від 20 березня 1952 р., де в статті першій закріплено: «Кожна 

фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. 

Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах 

суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принци-

пами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином 

не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які на її думку 

є необхідними для здійснення контролю за користуванням майном 

відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати подат-

ків чи інших зборів або штрафів» [1]. Як вірно зазначає П.Пушкар 

конструкція права власності за Конвенцією має автономне тлумачення 

та не залежить від визначення цього права в національному законодав-

стві та судовій практиці. ЄСПЛ лише вказує на те, що право власності 

повинно тлумачитись у світлі вимог сьогодення [2, c. 27]. Дійсно фор-

мулювання єдиного визначення прийнятного для різних правових сис-

тем було б неможливим. 

Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) сформулював 

дані положення у «три окремі правила», які встановлені, відповідно, в 

першому реченні першої частини статті, другому реченні першої частини 

та в другій частині статті. Перше правило означає принцип мирного воло-

діння майном – «peace fulen joyment of property», другий принцип перед-

бачає умови втручання у право власності – «deprivation of possessions», а 

третє передбачає право Договірної сторони контролювати використання 

власності відповідно до загальних інтересів. Суд повинен переконати-

ся, що останні два правила застосовні, перш ніж визначити, чи мало місце 
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порушення першого. Друге і третє правила стосуються конкретних випад-

ків втручання в право на мирне володіння майном; відповідно, вони по-

винні тлумачитися в світлі загального принципу, викладеного в першому 

правилі [3]. Отже правила, що пілягають перевірці ЄСПЛ є взаєм-

пов’язанами і повинні оцінюватись і комплексі. 

Поняття «майно» («possessions») дуже широко тлумачиться в 

прецедентній практиці ЄСПЛ, і включає не тільки право власності, але 

і цілий ряд майнових прав, а саме права, що випливають з акцій, пате-

нтів, право на отримання орендної плати, виконання інших зобов'я-

зань, право на пенсійні виплати, акції компанії, пояснення, господар-

ські інтереси, пов’язані з управлінням бізнесом, а також управління 

клієнтурою, ділова репутація, нематеріальні активи тощо, клієнти 

компанії, право на виконання рішення арбітражного органу. Таке ши-

роке тлумачення можливе внаслідок використання слова «biens» у 

французькому варіанті тексту статті 1 Першого протоколу. У францу-

зькій юридичній термінології термін«biens» відноситься до всіхспад-

кових, іншими словами майнових, прав [4, c.7]. Об’єктом захисту може 

бути будь-який об’єкт, що має майнову цінність.Проте, це не означає, 

що поняття «майно» (possessions) обмежується «наявним майном» 

(existing possessions). Інші активи (assets), у тому числі претензії щодо 

яких заявник може стверджувати, що він або вона має в хоча б «закон-

ні очікування», що вони будуть реалізовані, слід кваліфікувати як 

«власність». Вимога (виконання зобов'язання) може розглядатися в 

якості активу тільки тоді, коли вонаможе бути примусово виконаною 

та може отримати належний судовий захист(рішення ЄСПЛ у справі 

«Стретч проти Сполученого Королівства» (пункт 32)) [4, c.7]. І навпа-

ки, надія на визнання збереження чинності старого майнового права, 

ефективно здійснювати яке вже давно було неможливо, не може вважати-

ся «майном» [5, п. 83], так само як і умовне право вимоги, яке втрачає си-

лу внаслідок недотримання відповідної умови [6, п. 32]. Так у справі X v. 

Germany, Комісія встановила, що очікування нотаріусів, що існуючі тари-

фи за їх послуги не будуть скорочені законом, не є право власності за змі-

стом статті 1 Протоколу N 1 до Конвенції [4, c. 7]. 

Концепція «права власності» відповідно до змісту Проколу 1 

Конвенції передбачає покладення на державу негативних і позитивних 

зобов’язань. Негативні зобов'язання включають обмеження експропрі-

ації або знищення майна, а також зміна землеустрою, порядок пере-

дання майна в оренду та тимчасове вилучення майна. Водночас ефек-

тивне здійснення людиною свого права на «мирне володіння майном» 

вимагає нерідко і виконання певних позитивних дій Урядом, напри-

клад, місцева адміністрація Стамбула не вживала належних заходів, 

щодо недопущення вибуху метану на сміттєзвалищі, що призвело до 
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смерті людей та знищення їхньої власності (незаконно-збудованих 

нетрів біля звалища) (справа Öneryildiz v. Turkey), або може полягати в 

обов’язку забезпечити суб’єктам право на справедливий судовий розг-

ляд спорів, щодо захисту права власності (Sovtransavto Holding v. 

Ukraine) [4, c. 9-10]. Право власності є непорушним, однак Конвенція 

встановлює можливість «позбавлення» (deprivation) права власності за 

наявності певних умов. Експропріація може відбутися і без реального 

вилучення майна («defacto» експропріація, або «заходи, що дорівнюють 

експропріації»). Фактична експропріація має місце коли власник позбав-

ляється фактичної можливості користуватись чи розпоряджатись майном 

(Papamichalopoulos проти Греції)
1
, або встановлюються обмеження, на-

приклад, на будівництво (Sporrong and Lönnroth v. Sweden)
2
. Водночас у 

справі «Matose Silva, LDA and Othersv. Portugal» Суд наводить наступні 

міркування: «Незважаючи на те, що в даній справі це право втратило час-

тину змісту, воно все ж таки не зникло. Суд, наприклад, зазначив, що в 

цей час розумна експлуатація власності не припинялась, оскільки позивачі 

продовжували працювати на землі. Отже, друге речення ст. 1 Протоколу 

№ 1 до цієї справи не може бути застосоване» [7]. 

При розгляді заяв про втручання держави у здійснення права 

власності ЄСПЛ спершу розглядає, чи здійснювалось таке втручання у 

межах існуючого законодавства («Interference prescribed by law»). 

ЄСПЛ у справах про право власності зрідка вдається до аналізу відпо-

відності оскаржуваного заходу національному законодавству, вважаю-

чи, що його юрисдикція в цій сфері обмежена та що він не може підмі-

няти собою національні суди, чиєю прерогативою є тлумачення націо-

нального права навіть тоді, коли в ЄСПЛ є сумніви щодо законності 

дій держави [3]. При цьому під «законом» Конвенція розуміє нормати-

вний акт, що має бути «доступним» (accessible), що означає наявність 

доступу та знань щодо цього закону в суспільстві та у осіб; «передба-

чуваним» (forseable), тобто повинен надавати можливість передбачити 

певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку із застосуван-

ням закону [8, с. 309]. Суд також вважає, що вживання у Конвенції 

терміну «law», вимагає не лише звернення до національних законів, 

але і встановлення їх якості та відповідності принципу верховенства 

                                                           
1
 У справі цінні землі заявників були експропрійовані державою в 1967 

році в період диктатури і створено на них військово-морську базу. 
2
 Заявники не могли здійснити розпорядження земельними ділянками 

через встановлення тимчасових обмежень на заборону забудови а та-

кож тривалий процес визначення долі земельних ділянок, що повинні 

були відчуджуватись для цілей містобудування через неоднократну 

зміну плану міста. 
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права [9]. Слід також мати на увазі, що, тим не менш, чітко розробле-

ний правове положення під час застосування неминуче передбачає 

елемент судової інтерпретації, так як завжди буде існувати потреба в 

адаптації до конкретних обставин. Поле сумнівів до граничних фактів 

саме по собі не робить юридичне положення «непередбачуваними» в 

своєму застосуванні. Роль судового рішення полягає саме у розсіянні 

таких інтерпретаційних сумнівів, враховуючи зміни в повсякденній 

практиці [10, п. 64]. Якщо ознака законності була не дотримана Судові 

не потрібно встановлювати наявність наступних ознак для встанов-

лення порушення Конвенції. 

Далі суд встановлює наявність «publicinterest» - публічно зна-

чущої мети втручання у право власності. В статті 1 Протоколу № 1 Це 

не міститься ніякої вимоги про «необхідність» втручання держави і 

рішення в цій області зазвичай ґрунтуються на оцінці політичних, еко-

номічних і соціальних питаннях, з приводу яких, очевидно, думки в 

демократичному суспільстві можуть значно відрізняються [11]. Суд 

зазначає відповідні національні органи, виходячи з їх безпосереднього 

знання свого суспільства і його потреб мають більше можливостей 

оцінити, що є вчинено «в інтересах суспільства». Суд вважає, що межі 

розсуду, що є в розпорядженні законодавчого органу в реалізації соці-

ально-економічної політики повинні бути широкими, за винятком ви-

падків, коли це рішення є явно необґрунтованим. Це має місце біль-

шою  мірою, в разі зміни політичної системи країни [3].  

Наступний критерій правомірності втручання є «рroportionality of 

the interference» - пропорційність заходу. Втручання в право на мирне во-

лодіння майном має досягти «справедливої рівноваги»(fairbalance) між 

вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних 

прав особистості. Оцінюючи пропорційність, слід визначити, чи можливо 

досягти легітимної мети за допомогою заходів, які були б менш обтяжли-

вими для прав і свобод заінтересованої особи, оскільки обмеження не по-

винні бути надмірними або такими, що є більшими, ніж необхідно для 

реалізації поставленої мети [12, c.7].  

Суд визнав непропорційним втручання у право заявника на ми-

рне володіння своїм майном у справі «Stretchv. The United 

Kingdom».Заявник уклав з муніципалітетом Дорчестера договір оренди 

земельної ділянки на 22-річний строк. Орендний договір містив умову 

про можливість продовження строку оренди на наступні 21 рік. Проте, 

коли заявник надіслав повідомлення про бажання реалізувати право на 

продовження строку оренди, рада Західного Корсета (місцевий орган 

влади) вирішила, що її попередник діяв на порушення принципу ultra 

vires, коли, не усвідомлюючи неправомірності своїх дій, дав згоду 

включити до договору таку умову, і що вона, відповідно, є недійс-
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ною. Уряд наголошував у цій справі на важливості дотримання прин-

ципу ultra vires («діяти в межах повноважень»). Суд, однак, зауважив, 

що ніщо не вказує на те, що місцевий орган влади діяв всупереч суспі-

льним інтересам, коли в зазначений спосіб розпорядився майном, що 

перебувало в його управлінні. Внесені згодом поправки до законодав-

ства також свідчать про те, що в діях місцевого органу влади, при 

включенні зазначеної умови до договору, не було нічого такого, що 

само по собі свідчило б про їх неприйнятність чи недоцільність [6, 

п.33, 38-41]. Мірошниченко А., здійснюючи аналіз застосування суда-

ми України рішення у справі «Stretchv. The United Kingdom» зауважує, 

що суди невірно трактують дане рішення ЄМПЛ як індульгенцію, яка 

надає власникові незаконно набутої земельної ділянки імунітет від 

втручання держави [13, c.57]. 

Практика суду свідчить, що умови компенсації, що передбачені 

національним законодавством мають істотне значення для оцінки того, 

чи відповідає оспорювана міра вимогам справедливого балансу і чи 

вона не накладає індивідуальний неспіврозмірний тягар (individual 

and excessiveburden, далі «тягар»)на заявників. ЄСПЛ вважає, що віді-

брання власності для задоволення публічних інтересів (незалежно від 

того, чи є це відібрання відкритим чи фактичним) без сплати компен-

сації може вважатися обґрунтованим тільки за виняткових обставин 

[3]. Суд такими винятковими обставинами визнав, наприклад, 

об’єднання Німеччини у справі Jahn and others v. Germany (2005) [14]. 

В іншій справі The Former King of Greece and оthers v. Greece (2000) 

предметом звернення до Суду став режим права власності на майно, 

яке належало колишньому королю Греції та королівській родині. Підс-

тавою для такого звернення стало прийняття 16 квітня 1994 року Зако-

ну №2215/1994, який набрав чинності 11 травня 1994 року. Відповідно 

до ст. 2 цього закону, власником рухомого і нерухомого майна заявни-

ків ставала Греція. Суд дійшов висновку, що майно, яке стало безпосе-

реднім предметом спору (три маєтки: Татої, Полидендрі і Мон-Репос), 

належало заявникам як приватним особам, а не як членам королівської 

сім’ї. Водночас Суд дійшов висновку про тимчасову неможливість 

розгляду питання про справедливу сатисфакцію. Вирішення цього пи-

тання віднесено на майбутнє, причому зміст і процедура такого вирі-

шення залежатимуть і від угоди, яку може бути укладено між заявни-

ками та державою-відповідачем. В даному випадку виняткові обста-

вини можуть виражатись у способах, яким майно набувається і вико-

ристовується, привілеї, які були в минулому, наданим колишньої ко-

ролівської сім'ї, звільнення від податків для королівських маєтків і 

утримання майна останніх за рахунок грецької держави – що в сукуп-

ності виправдовує відсутність будь-якої компенсації [11]. Право на 
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повну сатисфакцію (компенсацію) не виникає у заявників у будь-якому 

випадку. Так у справі «Скордіно проти Італії» «законна соціальна по-

літика» Уряду може бути достатнім виправданням для компенсації 

вартості майна у меншому розмірі ніж  повна ринкова вартість експро-

прійованих активів [15, c. 88]. 

Про співрозмірність тягара йдеться у рішенні «Waldemar 

Nowakowski v. Poland». У заявника, 77-річного ветерана Другої Світо-

вої Війни, законослухняного громадянина було конфіскована колекція 

зброї часів війни (171 одиниця). Він не скористався можливістю уза-

конити володіння зброєю, відповідно до Закону про Легалізацію. Суд 

встановив, що заявник не мав наміру використовувати зброю для вчи-

нення протиправних дій. Національний суд не розглянув будь-які 

альтернативні заходи, які могли б бути прийняті в цілях зменшення 

тягаря, який лягає на заявника, в тому числі шляхом пошуків шляху 

реєстрації колекції. Суд визнав порушення ст.1 Протоколу 1 Конвенції 

[16, п. 56]. У справі «Ісмаїлов проти Російської Федерації» Суд теж 

говорить про «тягар» для власника. Заявник прибув до Москви з Баку. 

У нього з собою було 21 348 доларів США – грошові кошти, отримані 

від продажу отриманого в спадщину житла в Баку, які він не задекла-

рував при перетині кордону. Суд зазначає, що до цього випадку заявник 

не мав судимості, він не підозрювався у вчиненні злочину. Шкоду, яку 

заявник міг би завдати державі, була несуттєвою: він не уникнув сплати 

мита. Враховуючи правомірність набуття майна, поведінку заявника та 

його матеріальне становище, Суд визнав застосування конфіскації як міри 

додаткового покарання було диспропорційним, тому що накладало на 

заявника «персональний і надмірний тягар» [17, п.31-39]. 

Верховний Суд України 13.01.2016 застосував термін «надмір-

ний тягар» у правовому висновку у справі щодо присудження співвла-

снику грошової компенсації за частку у спільному майні. ВСУ поста-

новив, що при розгляді справ, суди мають встановити серед інших об-

ставин чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компен-

сацію в рахунок визнання за ними права власності на спільне майно та 

чи не становитиме це для них надмірний тягар [18]. 

Водночас «тягар» має місце не лише у випадках, коли заявник 

перебуває у  скрутному матеріальному становищі. У справі Sporrong 

and Lönnroth v. Sweden Суд визнав що дві обставини, а саме тривалий 

процес відчудження земельних ділянок і одночасне встановлення за-

борони на забудову спричинили втрату ринкової вартості майна, а та-

кож не виправдовували поставлену суспільну мету (розвиток міста), а 

тому ставили заявників у невиправдано надмірно обтяжливе станови-

ще. При цьому з погляду Суду, внаслідок наявної непропорційності 

заходів відпадає потреба визначення розмірі збитків, що були завдані 
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власникам [19]. «Тягар» може мати місце і тоді, коли заявник перебу-

ває у тривалому стані невизначеності щодо майбутньої долі власності і 

не може в повній мірі її реалізовувати [7]. Також «тягар» має місце у 

випадках наявності можливостей для альтернативного задоволення 

суспільної потреби без позбавлення права власності [16]. 

Принцип пропорційності є квінтесенцією Європейської Конвен-

ції та є умовою реалізації принципу верховенства права та водночас 

його необхідним наслідком. При цьому ЄСПЛ констатує порушення 

державою ст. 1 Першого протоколу, якщо хоча б одного із трьох кри-

теріїв не буде додержано. 

В Україні суди визначають, що має місце порушення справедливої 

рівноваги та встановлюють наявність «індивідуального надмірного тяга-

ря» в тому числі за наявності таких обставин: втрати права на спадкуван-

ня, при пропущенні строку прийняття спадщини за поважних причин [21]; 

вимоги про нарахування та сплату неустойки за договором споживчого 

кредиту, оскільки із засобу розумного стимулювання боржника виконува-

ти основне грошове зобов’язання неустойка перетворюється на несправе-

дливо непомірний тягар для споживача [22]; позбавлення прав користу-

вання житловим приміщенням, при наявності обставин тимчасової відсу-

тності, пов’язаної з професійною діяльністю) [23]. 

У рішенні від 28.04.16 по справі № 904/5858/15 Господарського 

суду Дніпропетровської області говориться про «надмірний тягар» для 

поручителя (майнового поручителя), якщо він буде нести відповідаль-

ність по основному зобов’язанню, що припинилось у зв’язку з банк-

рутством боржника, без можливості в подальшому пред’явити зворот-

ні вимоги до ліквідованого основного боржника [24]. Однак дане тлу-

мачення дане судом стосовно положення закону ніби в обґрунтування 

його застосування. Встановлення тягаря передбачає дослідження су-

дом обставин справи, співмірності застосовуваних заходів із їхньою 

метою (суспільним інтересом, що захищається такими заходами), май-

нового стану сторін, індивідуальних характеристик суб'єктів (наступ-

них намірів, попередньої добросовісної поведінки), а не в підтвер-

дження справедливості норми права, що є загальним правилом. Вод-

ночас не існує чіткого, виключного переліку обставин і фактів, устано-

влення яких беззаперечно свідчитиме про наявність порушення балансу 

інтересів. Встановлення «індивідуального, надмірного тягаря» передбачає 

відхід від нормативних положень та встановлення балансу інтересів саме 

у конкретній справі, що в свою чергу може призвести до прийняття рі-

шення на користь приватної особи, навіть, якщо дії державних органів 

були законними. З огляду на вищенаведене, застосування доктрини «ін-

дивідуального, надмірного тягаря» у дійсному його змісті стає неможли-

вим в рамках нинішньої системи правосуддя в Україні.  
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Необхідність застосування практики ЄСПЛ національними су-

дами випливає з людиномірності положень конвенції та її тлумачення 

Судом. ЄСПЛ здійснює тлумачення власності виходячи із необхіднос-

ті забезпечення мирного володіння майном, втручання в яке може 

здійснюватися лише за наявності передбачених умов. Рішення ЄСПЛ 

не є безумовним прецедентом, а повинні застосовуватись як своєрідна 

формула для суду: вказівкою на критерії і обставини, які мають оціню-

ватись та визначення способу їх оцінки. Проте кінцевий результат ви-

рішення спору повинен належати до сфери розсуду національного су-

ду [25, c.15]. Застосування повинно полягати у встановленні сутності, 

духу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а 

це в свою чергу вимагає від суду встановлення справедливого балансу 

інтересів, що неможливо без встановлення конкретного інтересу приват-

ної особи, та інтересу суспільства, що охороняється відповідною нормою. 

Встановлення наявності індивідуального тягаря для особи є антропоцент-

ричним по суті, бо здійснюється з врахуванням конкретної (добросовіс-

ної) поведінки особи, її матеріального становища, наявності «законних 

сподівань» щодо певного майна, наступної зміни законодавства на ко-

ристь заявника, відсутність справедливої сатисфакції. Врахування практи-

ки Європейського суду з прав людини, а саме сформованої у практиці 

концепції власності, та принципів пропорційності втручання у право вла-

сності а також недопустимості покладення надмірного та індивідуального 

тягаря на власника є необхідним для розбудови демократичного суспільс-

тва, перше місце в якому займає людина та її права. 

Тільки коли відбуватиметься дослідження судом всіх обставин 

справи, та врахування індивідуальних особливостей кожної із сторін та 

подій, лише тоді можливе реальне впровадження принципів пропор-

ційності, що є підґрунтям для примату верховенства права а не закону 

та розбудови демократичного суспільства. 

 

Список літератури: 

  

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-

бод від 04 листопада 1950 року [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

2. Пушкар. П. Реферативний огляд застосування принципу не-

порушності права власності у практиці Європейського суду з прав лю-

дини та в країнах ЄС і українські реалії / П. Пушкар. // Право України. 

– 2016. – №1. – С.25- 34. 

3. Рішення Європейського суду у справі «Zvolský and Zvolskáv. 

THE CZECH REPUBLIC» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60749 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60749


 Секція 3. Антропосоціокультурна природа приватного права 340 

4. The right to property under the European Convention on Human 

Rights (Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan) 

Council of Europe, 2007, 48 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://rm.coe.int/ CoERMPublicCommonSearchServices/ DisplayDCT-

MContent?documentId=090000168007ff55 

5. Рішення Європейського суду у справі «Prince Hans-Adam II 

of Liechtenstein v. Germany» [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59591 

6. Рішення Європейського суду у справі «Stretchv. The United 

Kingdom» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60749 

7. Рішення Європейського суду у справі «Matose Silva, LDA 

and Othersv. Portugal» від 16 вересня 1996 року [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу :   http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-125160 

8. Рішення Європейського суду у справі «James v. the United 

Kingdom»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105896 

9. Горобець Н. Г. Поняття та сутність права власності в кон-

тексті першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р. та практики європейського суду з прав 

людини / Н. Г. Горобець // Часопис Київського університету права. – 

2014. – №4. – С. 307-312. 

10. Рішення Європейського суду у справі «Gorzelik and othersv. 

Poland », 51 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61637 

11. Рішення Європейського суду у справі «The Former King of 

Greece and оthers v. Greece» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125799 

12. Право власності: європейський досвід та українські реалії 

(матеріали Міжнародної конференції 22—23 жовтня 2015 року) // Віс-

ник Верховного Суду України. – 2015. – №12. – С.4-9. 

13. Мірошниченко А. Значення рішення Європейського суду з 

прав людини у справі «Стретч проти Сполученого Королівства» для 

оцінки правових наслідків порушення процедури відчуження держав-

них та комунальних земель / А. Мірошниченко // Право України. – 

2016. – №1. – С.55-6213 

14. Рішення Європейського суду у справі «Jahn and others v. 

Germany» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125499 

15. Попович Д. Немає експропріації без компенсації (крім винят-

кових обставин) / Д. Попович // Право України. – 2016. – №1. – С.85-92. 

https://rm.coe.int/%20CoERMPublicCommonSearchServices/%20DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff55
https://rm.coe.int/%20CoERMPublicCommonSearchServices/%20DisplayDCTMContent?documentId=090000168007ff55
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59591
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60749
http://hudoc.echr.coe.int/
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105896
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61637
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125799
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125499


Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 341 

16. Рішення Європейського суду у справі «Waldemar 

Nowakowskiv. Poland»  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112305 

17. Рішення Європейського суду у справі «Ismayilov v. Russia», 

6 листопада 2008 р., §31-39 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150442 

18. Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного 

Суду України від 13.01.2016 по справі № 6-2925 цс 15[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ 

7864c99c46598282c2257b4c0037c014/c27e64f61f78978dc2257f3e002969

db/$FILE/6-2925%D1%86%D1%8115.doc 

19. Рішення Європейського суду у справі «Sporrongand 

Lönnrothv. Sweden», Applicationno. 7151/75; 7152/75) 23 September 

1982  [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580 

20. Рішення Європейського суду у справі «Hentrichv. France» 

від 22 September 1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57903 

21. Рішення Малиновського районного суду міста Одеси  від 24 

лютого 2016 року, справа № 521/20533/15-ц  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/56333424 

22. Рішення Конституційного Суду України у справі за консти-

туційним зверненням громадянина ОСОБА_3 щодо офіційного тлума-

чення положень другого речення преамбули Закону України „Про від-

повідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань від 11 

липня 2013 року (Справа № 1-12/2013) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13 

23. Рішення Суворовського районного суду м.Одеси від "20" 

квітня 2016 р. По справі № 523/17043/15-ц [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/57363670 

24. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 

28.04.16 по справі № 904/5858/15 [Електронний ресурс]. – Режим дос-

тупу : http://www.reyestr.court.gov.ua/ Review/57540066 

25. Романюк. Я Втручання у право власності з точки зору його 

відповідності статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод: критерії Європейського суду з 

прав людини та досвід України на окремих прикладах судової практи-

ки // Я. Романюк // Право України. – 2016. – №1. – С.14-15. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112305
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%207864c99c46598282c2257b4c0037c014/c27e64f61f78978dc2257f3e002969db/$FILE/6-2925%D1%86%D1%8115.doc
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%207864c99c46598282c2257b4c0037c014/c27e64f61f78978dc2257f3e002969db/$FILE/6-2925%D1%86%D1%8115.doc
http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/%207864c99c46598282c2257b4c0037c014/c27e64f61f78978dc2257f3e002969db/$FILE/6-2925%D1%86%D1%8115.doc
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["7152/75"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57580
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57903
http://www.reyestr.court.gov.ua/%20Review/56333424
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-13
http://www.reyestr.court.gov.ua/%20Review/57363670
http://www.reyestr.court.gov.ua/%20Review/57540066


 Секція 3. Антропосоціокультурна природа приватного права 342 

Галкевич С.В., 

асистент кафедри приватного права 

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

 

УМОВИ ДЕЛІКТНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:  

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ 

 

Тема деліктної відповідальності була і залишається актуальною, 

хоч вона стала предметом вивчення багатьох дослідників, підходи та 

методологія вивчення цього питання постійно змінюється. Доречно 

дослідити цю тему через призму антропосоціокультурного підходу, 

адже деліктну відповідальність можна розглядати як засіб забезпечен-

ня прав людини, а право людини на деліктну відповідальність – як від-

платну справедливість. 

Цивільний кодекс України не містить понять «делікт», «деліктна 

відповідальність» або «деліктне зобов’язання». У більшості дослі-

джень поняття деліктної відповідальності ототожнюють з поняттям 

зобов’язань з відшкодування шкоди, хоча наведені поняття за свою 

сутністю є зовсім різними. Це призводить до плутанини при виділенні 

умов відповідальності. До проблем класифікації умов деліктної відпо-

відальності можна віднести різне розуміння і застосування понять 

«умови відповідальності» та «підстави виникнення зобов’язання», а 

також поширене ототожнення цих категорій. 

Ляшевська Л.І. у своїх дослідженнях приходить до висновку, що  

підстави та умови цивільно-правової відповідальності взагалі і делікт-

ної відповідальності, зокрема, підлягають чіткому розмежуванню. Ав-

тор вважає, що умовами деліктної відповідальності є склад правопо-

рушення, що має певні елементи, а підставами виникнення зобов’язань 

з відшкодування шкоди є юридичні факти, з настанням яких право 

пов’язує виникнення зобов’язання [5, с.137]. 

Заслуговує на увагу позиція Отраднової О.О., яка стверджує, що 

скоєння делікту – заподіяння позадоговірної майнової або моральної шко-

ди, яке за наявності умов виникнення деліктного зобов’язання тягне за 

собою застосування до деліквента цивільно-правової деліктної відповіда-

льності. Деліктне зобов’язання та деліктну відповідальність слід розгляда-

ти як правовідносини та його результат. Деліктна відповідальність є ме-

тою деліктного зобов’язання та підсумком реалізації механізму цивільно-

правового регулювання деліктних зобов’язань [8, с.155].   

На думку Ківалової Т.С., більш точним є використання поняття 

«підстава» для найменування обставин, з якими закон пов’язує виник-

нення цивільних прав та обов’язків, а елементи зазначених обставин 
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називати «умовами» або «ознаками». Таким чином, підставою цивіль-

но-правової відповідальності за завдання майнової або моральної шко-

ди є цивільне правопорушення, яке включає низку умов (ознак), котрі 

передбачені цивільним законодавством як елементи юридичного скла-

ду, що зумовлює виникнення правовідносин (зобов’язань) відшкоду-

вання шкоди [4; с.38]. 

Для застосування деліктної відповідальності, як особливої фор-

ми відповідальності, потрібна наявність загальних умов відповідально-

сті: протиправна поведінка, шкода, причинний зв’язок та наявність 

вини. Частина дослідників ці умови відносить до підстав виникнення 

зобов’язань з відшкодування шкоди. І якщо з позицією окремих авто-

рів щодо протиправної поведінки і шкоди, як підстави виникнення 

зобов’язань, частково можна погодитись, то категорія вини відносить-

ся суто до умов застосування саме відповідальності, а не виникнення 

зобов’язань. Можна погодитись з тим, що деліктна відповідальність і 

деліктні зобов’язання тісно пов’язані поняття, але їх не можна ототож-

нювати. Зв’язок цих понять можна передати формулою: вчинення де-

лікту призводить до застосування деліктної відповідальності до право-

порушника, а це породжує виникнення зобов’язання (обов’язку) відш-

кодувати шкоду потерпілій особі. Ми вважаємо, що варто виділяти 

окремо деліктні зобов’язання, які є частиною зобов’язань з відшкоду-

вання шкоди, адже, крім деліктних, зобов’язання з відшкодування 

шкоди включають в себе: відшкодування шкоди, завданої у стані 

крайньої необхідності (відповідно до статті 1171 Цивільного кодексу 

України, суд може покласти обов'язок відшкодування шкоди на особу, 

в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожно-

го з них відшкодувати шкоду в певній частці); відшкодування шкоди, 

завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист (відповідно 

до частини 2 статті 1169 якщо у разі здійснення особою права на само-

захист вона завдала шкоди третій особі, ця шкода має бути відшкодована 

особою, яка її завдала, крім випадків коли така шкода була нанесена спо-

собами самозахисту, які не заборонені законом та не суперечать мораль-

ним засадам суспільства); відшкодування шкоди, завданої малолітньою 

особою; відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою; 

відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала 

значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 

Відшкодування шкоди, завданої правомірними діями чи відшко-

дування шкоди нанесеної особами, які не могли усвідомлювати своїх 

дій, взагалі не можна віднести ні до деліктної відповідальності, ні до 

відповідальності в цілому.  Обов'язок відшкодування шкоди у цих ви-

падках є позадоговірним зобов'язанням, встановленим Цивільним ко-

дексом України, але не є заходом відповідальності. 
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Також до зобов’язань з відшкодування шкоди, які не належать 

до деліктних, частково можна віднести зобов’язання, що виникають 

внаслідок завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки, адже від-

повідно до частини 2 статті 1187 Цивільного кодексу України за зага-

льним правилом шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, від-

шкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі володіє 

об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює під-

вищену небезпеку. Тобто для виникнення зобов’язань з відшкодування 

шкоди  наявність вини особи, що володіє таким об’єктом, у заподіянні 

шкоди об’єктом підвищеної небезпеки не обов’язкова. Тільки у випад-

ку неправомірного заволодіння транспортним засобом, механізмом, 

іншим об'єктом зобов’язання з відшкодування шкоди виникає не у 

власника цього об’єкту, а у особи, що винна у нанесенні шкоди. 

Обов’язок відшкодувати шкоду, що наступає в порядку статті 

1187 Цивільного кодексу України, не є відповідальністю, оскільки во-

на не має зв’язку з суб’єктивним елементом складу правопорушення 

(вина виключена), відсутність якого руйнує єдність складу правопо-

рушення як єдиної засади відповідальності. Суб’єкт зобов’язання від-

шкодовувати шкоду, діє в умовах відсутності свободи вибору варіантів 

поведінки (тобто відсутності свободи волі), внаслідок чого виникнення 

зв’язку між державою і суб’єктом права, який ґрунтується на принципі 

відповідальності, неможливе [7, с.150]. 

Також виникають питання щодо зобов’язань з відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок недоліків товару, робіт (послуг), що відпо-

відно до статті 1209 Цивільного кодексу України виникають незалеж-

но від вини виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця 

робіт (послуг), а також від того, чи перебував потерпілий з ними у до-

говірних відносинах. 

Досить суперечливим є положення статті 1173 Цивільного коде-

ксу України, де йдеться про відшкодування шкоди, завданої органом 

державної влади або органом місцевого самоврядування. У статті за-

кріплюється обов’язок відшкодування шкоди незалежно від вини ор-

ганів у прийнятті незаконних рішень. Хоча вина це та категорія, яка 

характерна саме фізичним особам, тобто тут може йтися лише про ви-

ну службових осіб цих органів, і взагалі важко уявити прийняття неза-

конних рішень без наявності вини. 

Цікавою є позиція Ківалової Т.С., викладена в авторефера-ті її ди-

сертації, де вона зазначає, що далеко не кожне відшкодування шкоди є за 

своїм характером мірою цивільно-правової відповідальності. Взаємозв'я-

зок між цими поняттями можна сформулювати таким чином: «Кожний 

випадок цивільно-правової недоговірної відповідальності полягає у відш-
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кодуванні шкоди. Проте, не кожен випадок відшкодування шкоди є недо-

говірною цивільно-правовою відповідальністю» [2, с.27]. 

Варто зазначити, що існують різні теорії визначення умов циві-

льно-правової відповідальності, найпоширенішою з них зараз є «теорія 

вини з виключенням», за якою відповідальність за заподіяння шкоди 

настає за вину, а в окремих випадках, передбачених законом, – неза-

лежно від вини або навіть без вини (М.М. Агарков, А.М. Бєлякова, Б.С. 

Антимонов та ін.). У даних випадках відповідальність встановлена з 

метою стимулювання «підвищеної пильності» [5, c. 136]. 

На противагу «теорії вини з виключенням» існує теорія «винного 

начала», прихильники якої вважають, що без вини немає і відповідальнос-

ті. Опоненти цієї теорії серед її недоліків називають, що дана теорія запо-

зичена з кримінального права, яке за своїми методами, завданнями та фу-

нкціями відрізняється від цивільного права. Також одним з їх основних 

доводів є те, що  загальною метою цивільної відповідальності є віднов-

лення порушеного права на основі принципу відповідності розміру відпо-

відальності розміру заподіяної шкоди або збитків. 

В наш час вітчизняні та зарубіжні правознавці переважно засто-

совують класифікацію умов деліктної відповідальності за якою умови 

відповідальності поділяються на: 1) умови відповідальності генераль-

ного делікту (загальні умови); 2) умови відповідальності спеціального 

делікту (спеціальні умови). 

Дана думка сформована, виходячи з положень 1166 статті Циві-

льного кодексу України. Згідно даного поділу, «генеральним делік-

том» є нанесення шкоди, при якому наявні всі загальні умови деліктної 

відповідальності, «спеціальні делікти» – це делікти, в яких відсутня 

певна умова деліктної відповідальності, відповідальність за такі делік-

ти настає тільки у визначених законом випадках. Але в цьому випадку, 

якщо з конструкції складу правопорушення вилучити вину або іншу 

умову деліктної відповідальності, то руйнується сам зміст та призна-

чення цивільної відповідальності, і треба вести мову про інше правове 

явище, яке має іншу правову природу [7, c.151]. 

Можна погодитись, що у виключних випадках законодавством 

потрібно врегульовувати відшкодування майнової шкоди за відсутнос-

ті певної умови цивільно-правової відповідальності, однак тоді мова 

буде йти не про відповідальність, а про зобов’язання визначені цивіль-

ним законодавством. 

Висновки. Отже, для логічної та повної класифікації умов делі-

ктної відповідальності в цивільному праві потрібно відмежовувати 

категорії умов деліктної відповідальності та підстав виникнення зо-

бов’язань з відшкодування шкоди. Деліктна відповідальність в цивіль-

ному праві настає тільки за наявності таких обов’язкових умов: проти-
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правна поведінка, шкода, причинний зв’язок та наявність вини. Відсу-

тність хоча б однієї умови виключає деліктну відповідальність, однак 

законом може бути встановлене виникнення інших позадоговірних 

зобов’язань. Виходячи з цього, можна зробити висновок,що деліктні 

зобов’язання є частиною зобов’язань з відшкодування шкоди, однак ці 

поняття не можна вважати тотожними. 
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СУДОВА ПРИРОДА РІШЕНЬ КОНСТИТУЦІЙНИХ СУДІВ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ АКЦЕПТУ ПРАВА 

 

Проблема судової природи рішень конституційних судів крізь 

призму теорії акцепту права є надзвичайно актуальною в Україні, адже 

конституційно-правова та судово-правова реформа в Україні спрямо-

вані на посилення довіри до судової влади та легітимності її актів, зок-

рема. Суттєвими особливостями судових рішень є їх юридична сила та 

набуття ними чинності, оскільки вони виражають сутність судової 

влади (правосуддя). При цьому особливості судових рішень по відно-

шенню до актів органів державної влади проявляються з набуттям ни-

ми юридичної сили, оскільки з цього моменту судові рішення наділя-

ються процесуальним законом певними властивостями. Серед них в 

науці судового права виділяють: незаперечність, винятковість, обов‘яз-

ковість та виконання. Саме обов‘язковість та виконуваність актів кон-

ституційного судочинства дозволяє прирівнювати їх за силою впливу 

до норми права. 

Прийняття правових рішень все більше орієнтується на їх ак-

цепт, тобто схвалення населенням. Ця тенденція робить правотвор-

чість та правозастосування залежними від фактичної або передбачува-

ної думки населення про право, від правосвідомості та поведінки насе-

лення, які поступово можуть стати двигунами розвитку права, як стве-

рджує професор Бонського університету Доріс Люке. Все це призво-

дить до виникнення «дилеми акцепту»: з одного боку, стає складніше 

досягти схвалення, і акцепт стає «рідким благом»; з іншого боку, в 

більшій кількості правових ситуацій необхідно прийняти саме таке 

рішення, яке зможе отримати акцепт населення [1, с. 144].  

Ця проблема має декілька шляхів вирішення. З позицій соціоло-

гії права змінюється співвідношення «права» і «поведінки». Досить 

часто поведінка та думка населення, які виявляються в процесі опиту-

вання, стають джерелом формування правових норм та визначають 

масштаби в праві. Замість «залежності поведінки від правових норм» 

з‘являється «залежність права від поведінки». Таким чином, класична 

функція права по «управлінню поведінкою та формуванням гаранто-

ваних очікувань» може відійти на інший план, що призведе до зміни 

«фактичної сили нормативного» на «нормативну силу фактичного» 

(формулювання із теорії Г.Еллінека). 
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Якість права буде залежати від можливості отримання його 

схвалення і все менше від відповідності юридичним критеріям. З пози-

цій формальної логіки акцепт вже не є результатом попередньої раціо-

нальної аргументації та юридичної легітимації. Легітимність – це ре-

зультат успішно сформованого схвалення, це не властивість наказу або 

нормативного рішення, а поширене переконання про дієвість права, 

обов‘язкову силу норм та принципів. Зростання «неакцепту» тягне за 

собою підвищення акцепту девіантної поведінки і, як результат, нероз-

раховані правові ризики. 

В своїй праці «Легітимація через процес» Н. Луман подав цікаве 

бачення процесу акцепту. Акцепт, згідно Н. Луману, - це не усвідом-

лений процес, заснований на моральному переконанні, а майже позба-

влена мотивів поведінка суб‘єкта. Право було й залишається результа-

том суспільної згоди, введеної в форму параграфів. З культурно-

антропологічної точки зору право є більш ефективним, коли воно бі-

льше орієнтується на існуючі життєві та звичні соціальні норми членів 

суспільства, тому сучасні дослідження повинні бути спрямовані на 

перевірку «акцентабельності», практичній реалізації приписів права. У 

зв‘язку з цим «правовий масштаб» в процесі нормотворчості орієнту-

ється на відношення населення до права, а не на те, що населення під-

порядковує свою поведінку існуючим правовим нормам. Історично 

право вершиться «іменем народу», але саме зараз зросла орієнтація на 

його голос, думку та погляди. Згідно «теорії акцепту» сьогодні повин-

на застосовуватись формула «закон діє, тому що він схвалений (акцеп-

тований) більшістю», а не формула «закон схвалений, тому що він 

прийнятий відповідно до встановленої законом процедури та опублі-

кований у встановленому законом порядку». 

Типологія акцептів та «неакцептів» є класифікацією реакції 

суб‘єктів на законодавче регулювання або заходи, які проводяться ви-

конавчою владою. Типологія «неакцептів» є масштабом для оцінки 

легітимності соціального або політичного порядків. При оцінці легіти-

мності слід враховувати який об‘єкт акцептований, а який «неакцепто-

ваний». При цьому важливо виявити, чи належить «неакцепт» грома-

дян до політичний цілей або засобів, до органів державної влади, до 

певних політиків чи до всієї системи політичних цінностей. 

Згідно традиційної теорії, протягом останніх двох століть суди 

займали дуже слабку позицію по відношенню до політичної влади або 

до компетенції в сфері правотворчості. Відносини між судовою і зако-

нодавчою владою, як правило, розглядалися в контексті їх демократи-

чної легітимації. Мова йде про те, що законодавець обирається демок-

ратичним шляхом, в той час як судді - ні. В результаті, як стверджує 

класична теорія, визначати зміст закону повинен законодавець, а не 
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судді. Судді повинні тільки застосовувати встановлені демократичним 

шляхом норми, не змінюючи їх, і вже тим більше не скасовуючи. Ця 

потужна ідеологічна позиція переоцінила можливість організувати 

суспільство виключно за рахунок загальних правил і недооцінила не-

обхідність розподілу праці між законодавцем і суддями, в тому числі в 

процесі правотворчості. Крім того, ця точка зору пропонує дуже фор-

мальний підхід до концепції демократії, невід‘ємною частиною якої в 

даний час став захист прав людини. Це тягне за собою можливий кон-

флікт між по суті демократичною судовим рішенням, що захищає ос-

новні права людини і громадянина, але яке не легітимоване демокра-

тичним з формальної точки зору, з одного боку, і встановлене законом 

нормою, яка формально легітимована, але не відповідає по суті демок-

ратичним стандартам в сфері прав людини – з іншого. 

В переважній більшості країн конституційні суди були створені 

для того, щоб перевіряти законодавство на відповідність його змісту 

основним правам людини і громадянина, закріплених у конституції. Це 

шлях до верховенства права. Якщо норми не дотримуються, повинна 

існувати можливість застосування санкцій з метою забезпечення до-

тримання закону. У разі судового перегляду конституційним судом ця 

санкція полягає у скасуванні ймовірно неконституційного акту. В та-

кому значенні конституційний контроль здійснюється в руслі природ-

но-правової традиції права. Акцент на правах і свободах людини пере-

дає ідею природного права про належність прав людини від народжен-

ня, які виходять з-під контролю законодавця або інших органів публі-

чної влади: права людини існують поза рамками законодавчого вирі-

шення і повинні бути захищені від органів публічної влади, які можуть 

їх обмежувати. Основні права і свободи вважаються абсолютними і зага-

льновизнаними, але, на противагу природному праву, допускається різно-

манітність їх інтерпретації відповідно до місцевих традицій. Це простежу-

ється, насамперед, в умовах високої оцінки доктрини Європейського суду 

з прав людини, конституційних судів, і особливо в тому, що Європейсь-

кий суд з прав людини став на стороні захисту громадян від зловживання 

владою з боку політичної більшості. Конституційні суди є свого роду 

«природно-правовими судами». «Контрмажоритарний» аргумент, який 

заперечує наявність демократичної легітимації таких судів, втрачає силу 

тому, що завдання конституційних судів якраз полягає в тому, щоб випра-

вляти зловживання або помилки політичної більшості. М. Ван Хук про-

блему легітимації рішень конституційних судів пропонує вирішувати че-

рез деліберативну комунікацію [2, с. 184]. 

У дискусії про демократичну легітимацію конституційного конт-

ролю на користь його легітимації можуть бути висунуті кілька аргументів.  
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По-перше, можна стверджувати, що якщо судді конституційних 

судів і не обираються безпосередньо громадянами, то призначаються 

безпосередньо виборним органом, зазвичай самим парламентом. По-

друге, влада суддів чи то в конституційному суді чи в інших судах, як 

правило, є набагато більш обмеженою, ніж законодавча чи виконавча 

влада. При цьому, у випадку  визнання не конституційними законів 

конституційні суди не створюють правових норм, а негативно скасо-

вують законодавчий акт, навіть якщо в деяких випадках могли б ви-

ступати в якості «позитивного законодавця» (при скасуванні законів з 

вказівкою для парламенту прийняти інший акт або заповнити прогали-

ну в законі). Окрім цього при дослідженні судової природи рішень 

конституційних судів крізь призму теорії акцепту, слід врахувати, що  

рішення конституційних судів завжди привертають увагу засобів ма-

сової інформації, активно обговорюються непрофесійною аудиторією 

політичні та соціальні питання. За допомогою таких процесів досяга-

ється легітимація конституційного контролю. При визначенні сфери 

прав людини конституційні суди, і насамперед Європейський суд з 

прав людини, формулює норми так як це робив би законодавець. Ви-

ходячи з цього, право постійно твориться, адаптується та розвивається 

в юридичній практиці, і насамперед суддями конституційних судів. Це 

підтверджує дієвість теорії акцепту права. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 

З АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРОЦЕСОМ 

 

Десятирічна діяльність адміністративних судів в нашій державі, 

спрямована на здійснення судового контролю за органами державної 

влади та посадовими особами відповідних структур, засвідчила спра-

ведливість утворення цієї гілки судової системи, її відповідність демо-

кратичним прагненням і європейським стандартам державотворення. У 

той же час, накопичений досвід висвітлив низку проблемних питань, 

які необхідно вирішувати для подальшого підвищення ефективності 

захисту прав, свобод та інтересів громадян і прав та інтересів юридич-

них осіб у сфері публічно-правових відносин.  

Так, нагальним виявляється питання щодо місця адміністратив-

ного судочинства у судовій системі. З цього приводу сформувалось дві 

позиції. Відповідно до першої, для України доцільним є створення ав-

тономної системи адміністративних судів, відокремленої від судів за-

гальної юрисдикції, із закріпленням цього положення у Конституції. 

Відповідно до другої — вона має існувати у вигляді який відповідає 

радянській системі або системі таких держав як Росія і Білорусь [1]. 

Своє місце серед питань, які потребують наукового осмислення, 

посідає предмет дискусії щодо розуміння правової природи адмініст-

ративного судочинства та його співвідношення з адміністративним 

процесом.  Системне розуміння адміністративного судочинства і вста-

новлення його місця в предметі адміністративного права передбачає 

вирішення питання про його співвідношення з всією сукупністю  адмі-

ністративно-процесуальних форм, які утворюють поняття "адміністра-

тивний процес" [2, с. 26]. 

Сьогодні поширюється думка, що адміністративний процес  – це 

лише процесуальна діяльність адміністративних судів. Вона базується 

на формулі  "адміністративний процес – правовідносини, що склада-

ються під час здійснення адміністративного судочинства" (КАСУ, ст. 3 

"Визначення понять"). Однак, ця ж стаття містить таке застереження: 

"У цьому Кодексі наведені нижче терміни вживаються в такому зна-

ченні …". З цього випливає, що визначені у ст. 3 КАСУ терміни (у то-
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му числі і дефініція адміністративного процесу) є незаперечними лише 

у сфері адміністративного судочинства. 

Аналіз чинного нормативного матеріалу свідчить про застосу-

вання терміну "процес" до інших (крім адміністративного судочинст-

ва) видів адміністративно-правових відносин. Це, наприклад, процес 

визначення рівня небезпеки, процес розслідування (щодо авіаційних 

подій та інцидентів), процес регулювання авіаційної діяльності [3, с. 

47], бюджетний процес. 

Митний кодекс України прямо визначає, що провадження у справі 

про порушення митних правил (а таке провадження, відповідно до ст. 487, 

489 цього кодексу, є провадженням у справі про адміністративне право-

порушення)  включає в себе виконання процесуальних дій (складення 

протоколу про порушення митних правил, опитування осіб, витребування 

документів, тимчасове вилучення товарів, розгляд справи, винесення пос-

танови та її перегляд у зв’язку з оскарженням та інше). 

У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (в редакції 

2015 року) у частині 2 статті 22 зафіксовано, що справи про адмініст-

ративні правопорушення розглядаються у випадках та порядку, перед-

бачених процесуальним законом. 

Зазначене не дає підстав вважати, що законодавець встановлює 

монополію адміністративного судочинства на вживання поняття і тер-

міну "адміністративний процес" і його використання на інших теренах 

адміністративно-правового простору є справедливим. 

З цього приводу доречно звернутися до книги "Адміністративне 

право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України", 

яка нещодавно вийшла у світ [4, с. 428]. Її цінність, на наш погляд, 

визначається не лише представленням наробок нормативного матеріа-

лу, а й значною мірою оприлюдненням наукових обґрунтувань (моти-

вів) щодо формулювання тих чи інших норм і актів. 

Зокрема, на стор. 428 наведено наукове бачення щодо правової 

природи адміністративного судочинства: " . . . зветься Адміністративний 

Суд адміністративним не тому, що йому належать якісь особливі функції 

— чи то адміністративні, чи то якісь інші, — а тому, що його компетенція 

охоплює справи, до яких прикладається право адміністративне". 

Відповідно до цього, актуальним є визначення адміністративно-

го процесу як узагальненої назви нормативно регламентованої діяль-

ності публічної адміністрації щодо реалізації владних повноважень. 

Така діяльність здійснюється у сферах сгенерованих моногеничними 

відносинами і об'єктивованих як структурні складові предмета адміні-

стративного права. 
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Незалежність і підзвітність – основні ключові питання українського 

правосуддя, оскільки вони є основними передумовами, що гарантують і 

сприяють здійсненню права громадян на справедливий судовий розгляд.  

Згідно з пунктом 12 висновку №1 (2001) Консультативної ради 

європейських судів для Комітету Ради Європи «Про стандарти незале-

жності судових органів і незмінності суддів» незалежність судової 

влади означає повну неупередженість із боку суддів. При постановлен-

ні судових рішень щодо сторін в судовому розгляді судді повинні бути 

безсторонніми, вільними від будь-яких зв'язків, прихильності чи упере-

дження, що впливає або може сприйматися як таке, що впливає на здат-

ність судді приймати незалежні рішення. Судова влада повинна користу-

ватися довірою не тільки з боку сторін у конкретній справі, але і з боку 

суспільства в цілому. Суддя повинен не тільки бути реально вільним від 

будь-якого невідповідного упередження або впливу, але він або вона по-

винні бути вільними від цього й в очах розумного спостерігача. В іншому 

випадку довіра до незалежності судової влади буде підірвана [1].  

Революція гідності 2014 року призвела до різкого зростання ви-

мог населення до підзвітності всіх гілок влади, але на сьогоднішній 

день саме судова гілка влади є головним пріоритетом в суспільстві.  

З одного боку, українська судова влада залишається значною мірою 

непідзвітною громадянам, а з іншого боку, вона як і раніше, страждає 

від відсутності незалежності. 

І одна із причин чому ця проблема вирішується так повільно і так 

важко – це відсутність бачення і розуміння, що незалежність судової вла-

ди та підзвітність не існують окремо одна від одної. Українські судді та 

судові органи часто не беруть до уваги те, що незалежність судової влади і 

підзвітність є взаємопов’язаними і доповнюють одна одну, як дві сторони 

однієї медалі. Незалежність судової влади не надається автоматично, вона 

здебільшого досягається через підзвітність громадськості. 

Так, судова влада, яка не хоче бути підзвітна суспільству і не 

помічає потреб суспільства, не завоює його довіру і поставить під за-

грозу свою незалежність в короткостроковій або довгостроковій перс-
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пективі. В той же час підзвітність без незалежності зводить судову 

систему до рівня урядового агентства.  

Відповідно до статті 1 Конституції України (далі – Конституції, 

Основного закону) Україна є правовою державою [12]. 

З 28 березня 2015 року набув чинності Закон України від 

12.02.1015 № 192-VIII «Про забезпечення права на справедливий суд», 

яким було затверджено нову редакцію Закону України «Про судо-

устрій і статус суддів»[2]. Згідно зі статтею 1 цього Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» судова влада в Україні відповідно до 

конституційних засад поділу влади здійснюється незалежними та без-

сторонніми судами, утвореними згідно із законом. Статтею 6 цього 

Закону передбачено, що здійснюючи правосуддя, суди є незалежними 

від будь-якого незаконного впливу [5].  

Незалежність судді забезпечується такими чинниками: 1) особ-

ливим порядком його призначення, обрання, притягнення до відпові-

дальності та звільнення; 2) недоторканністю та імунітетом судді;  

3) незмінюваністю судді; 4) порядком здійснення правосуддя, визна-

ченим процесуальним законом, таємницею ухвалення судового рішен-

ня; 5) забороною втручання у здійснення правосуддя; 6) відповідальні-

стю за неповагу до суду чи судді; 7) окремим порядком фінансування 

та організаційного забезпечення діяльності судів, установленим зако-

ном; 8) належним матеріальним та соціальним забезпеченням судді;  

9) функціонуванням органів суддівського самоврядування; 10) визна-

ченими законом засобами забезпечення особистої безпеки судді, чле-

нів його сім’ї, майна, а також іншими засобами їх правового захисту; 

11) правом судді на відставку. 

Разом з тим, наявність формальних, правових гарантій незалеж-

ності (об’єктивна незалежність) – недостатня для судді, щоб бути не-

залежним. Фактична незалежність залежить від його поведінки і в пе-

ршу чергу  відображається в його рішеннях, а це вже відображається в 

незалежності, яка сприймається суспільством і самими суддями 

(суб’єктивна незалежність). І підзвітність окремого судді відноситься, 

зокрема, до прозорості його судових рішень.  

При цьому, прозорість вимагає активного поширення інфор-

мації, а не просто теоретичну доступність інформації. Так, в Україні 

вже досить тривалий час існує реєстр судових рішень, де оприлюдню-

ються практично всі рішення судів України, лише з видалення конкре-

тних назв та прізвищ. Цей реєстр є загальнодоступним, однак 

роз’яснення окремих рішень, в тому числі в засобах масової інформа-

ції, особливо резонансних, це є зовсім інше.  Великим позитивом на 

сьогоднішній день є обрання практично в кожному суді судді-спікера 

або прес-секретаря суду.  
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При цьому, закон не зобов’язує суддів комунікувати. Однак, де-

мократичні процеси, що тривають в Україні, спонукають судову владу 

бути більш відкритою та зрозумілою для людей. Громадяни і журналі-

сти мають право на отримання від судів інформації, передбаченої За-

коном. Адже надання інформації про важливі для суспільства справи є 

запорукою правильного розуміння судового рішення, запобігає виник-

ненню сумнівів у його справедливості. Тому дуже важливим аспектом 

судової реформи є розвиток комунікаційної політики для забезпечення 

відкритості судової влади. Більше 90 відсотків судових справ в Україні 

розглядаються у відкритих судових засіданнях.  

Однак, нажаль, на сьогоднішній день ми  спостерігаємо таку 

картину в нашому суспільстві, де вплив ЗМІ та преси на суспільну ду-

мку щодо українського правосуддя, іноді, є  шкідливий та не відобра-

жає реального стану речей. 

А саме, виникають складні відносини між сприйняттям розгляду 

конкретних судових справ, корупції як такої та засобами масової інфо-

рмації, які часто викривлюють інформацію або доповнюють неправдо-

подібною інформацією. А тому сучасний період вимагає активної ме-

діа-стратегії в цьому напрямку, якої в даний час не вистачає в Україні. 

На даний час Радою суддів України створено і обрано комітет з питань 

комунікації, який безпосередньо займається напрацюванням відповід-

них заходів в цій галузі. 

При цьому, суддя спілкується зі світом саме через судові рі-

шення. І вони повинні бути доведені до суспільної думки виключно 

правильно, грамотно і доступно. Наприклад, журналісти часто гово-

рять про те, що судді звільнили з під варти підозрюваних, однак забу-

вають казати, що визначення альтернативної застави є обов’язковою 

умовою для слідчих суддів при обранні міри запобіжного заходу у ви-

гляді взяття під варту згідно норм КПК України [11],  крім деяких 

виключних випадків. Саме з цією метою і був запроваджений інститут 

суддів спікерів та прес-секретарів при судах.  

Стосовно розподілу справ в судах, то в Україні на даний час за-

проваджена автоматизована система розподілу судових справ в судах, 

що є також елементом підзвітності та великим прогресивним кроком 

вперед . В той же час, в багатьох європейських країнах до даного часу 

відсутній такий механізм розподілу справ.  

Разом з тим, викликають велике занепокоєння чисельні факти при-

тягнення суддів в Україні до кримінальної відповідальності за винесення 

завідомо неправосудних рішень за ст.175 КК України  [3], в тому числі і 

тоді, коли судові рішення ще перебувають на стадії оскарження, що на 

наш погляд, є серйозним підривом гарантії незалежності судді.  
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Суддя не повинен боятися, що його покарають за помилку, навіть 

якщо вона і була. Це також є однією з головних гарантій незалежності. 

Процедури і процеси, пов’язані з розглядом скарг на суддів, також 

повинні бути формалізовані та доведені до відома громадськості і прозорі. 

Отже, основними показниками підзвітності судової влади в 

Україні є: 1) прозорий розподіл справ; 2) процедура подання скарги;  

3) відносини з медіа; 4) періодична звітність; 5) суддівська етика;  

6) удосконалена процедура відводів; 7) запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Згідно з пунктом 4.3 Європейської хартії про закон щодо статусу 

суддів судді повинні стримуватись від вчинків, дій чи висловлювань, 

які можуть похитнути впевненість в їх неупередженості або незалеж-

ності [7]. А тому, показником об’єктивної підзвітності суддів є наяв-

ність кодексу суддівської етики. Приймаючи Кодекс суддівської етики 

[4], судді України добровільно та охоче взяли на себе обов’язок прийн-

яти ряд обмежень, незважаючи на те, що пересічному громадянину ці 

обов'язки могли б здатися обтяжливими. Такі дії пов’язані з тим, що 

поведінка судді має відповідати високому статусу його посади. Ре-

зультатом високої етичної поведінки судді має стати довіра кожного 

громадянина і суспільства в цілому до судової системи, окремого суду 

та певного судді.   

Слід зазначити, що рішенням Ради суддів України 04.02.2016 

року було затверджено коментар до Кодексу суддівської етики. 

Крім цього, на зазначеному засіданні Ради суддів України була 

прийнята та затверджена Декларація про приватні інтереси судді, 

заповнення якої носить добровільний характер. Наприклад, якщо суддя 

має в банку великий кредит, або десь читає лекції і отримує за це ви-

нагороду, або його дитина працює в апараті суду, необхідно відобразити 

в цій декларації. Про це мають знати.  Вважаємо, що можливість скла-

дання та подання такої декларації як раз є на часі, щоб в черговий раз про-

демонструвати суспільству прозорість та відкритість судової влади. 

Одним із елементів незалежності є також сприйняття здійснення 

правосуддя відвідувачами судів. Слід зазначити, що інформація щодо 

сприйняття здійснення правосуддя  саме відвідувачами судів серйозно 

відрізняється від загального показника довіри до судової влади в сус-

пільстві. Перший завжди набагато більший. Як свідчать деякі результати 

соціологічних опитувань саме відвідувачів судів, відсоток довіри до судо-

вої влади становить біля 40 відсотків, в той час як загальний показник 

довіри до судової влади в суспільстві – не більше 10 відсотків. 

Схожа статистика має місце і в інших країнах Європи. А саме, 

те, що ті, хто брав участь в судових процесах, набагато більше позити-

вні, порівняно з тими, хто ніколи не брав участі в судовому розгляді.  
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Варто зазначити і те, що довіра до судової влади (як до однієї з 

трьох гілок влади) напряму залежить від довіри громадян до інших 

державних органів влади в цілому. Наприклад, якщо дві третини дові-

ряють в цілому владі, то вони довіряють в тому числі і судовій владі. 

Відповідний підхід до даної проблеми прослідковується і в інших єв-

ропейських країнах, таких, наприклад, як Бельгія та Нідерланди.  

В Україні, на нашу думку, цей показник викривлений, оскільки 

скрізь, в тому числі у ЗМІ, окремо акцентується тільки показник дові-

ри до судової влади. 

Статтею 1 Загальної хартії судді, ухваленої 17 листопада 1999 

року Центральною радою Міжнародної асоціації суддів в Тайпеї [6], 

визначено, що незалежність судді є неодмінною умовою неупередже-

ного відправлення правосуддя згідно із законом. Це нероздільні понят-

тя. Всі інституції та органи влади, як національні, так і міжнародні, 

повинні поважати, захищати та оберігати цю незалежність. 

В зазначеному контексті слід зазначити, що оплата і обсяг роботи, 

що виконується суддями, – розглядаються як чинники, які також безпосе-

редньо впливають на незалежність. Гідна заробітна плата, а потім і нале-

жне пенсійне забезпечення  є одним із запобіжників корупції. 

Прикро, але престиж професії судді, як в Україні, так і в ряді 

європейських країн (таких, наприклад, як Бельгія та Нідерланди) 

останнім часом поступово падає, що пов’язано як з неналежним фі-

нансуванням судової системи, так і з невисокими заробітними плата-

ми, а також і з послабленням гарантій суддівської незалежності. 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права [9], 

Основними принципами незалежності судових органів, схвалені резо-

люціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 

та 13 грудня 1985 року [8], Рекомендаціями щодо ефективного впрова-

дження Основних принципів незалежності судових органів [10] також 

передбачено право кожної особи на незалежний і справедливий суд.  

В решті решт метою незалежної і підзвітної судової влади є 

запровадження якісного правосуддя для громадян. 
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ПРАВО НА СУД ЯК НЕВІД’ЄМНЕ ПРАВО ЛЮДИНИ 

 

Визнаючи  людину, її життя, здоров’я, честь та гідність, недото-

рканість та безпеку найвищою соціальною цінністю, Конституція 

України закріплює широкий перелік її прав та свобод. В системі прав і 

свобод людини і громадянина важливе місце посідає право особи на 

судовий захист. Особлива вагомість даного права обумовлена тим, що 

воно також є однією з конституційних гарантій забезпечення та захис-

ту прав та свобод людини і громадянина. Так, згідно ст. 55 Конституції 

України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом; кож-

ному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльнос-

ті органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових 

і службових осіб. Будучи закріпленим в основному законі держави, право 

на судовий захист є природнім, невід’ємним правом людини. Правове 

регулювання права на суд здійснюється також законами України «Про 

судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення права на справедливий 

суд» та усіма галузевими процесуальними кодексами.  

Конституційний Суд України надаючи офіційне тлумачення ч. 1 

ст. 55 Конституції України щодо захисту судом прав людини і грома-

дянина встановив, що кожному гарантується захист прав і свобод у 

судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо грома-

дянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх 

права і свободи порушені або порушуються, створено або створюють-

ся перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав 

та свобод. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв, скарг, 

оформлених відповідно до чинного законодавства, є порушенням пра-

ва на судовий захист, яке, згідно зі ст. 64 Конституції України, не може 

бути обмежене [1].  

В сучасних умовах в Україні спостерігаються значні проблеми в 

площині практичної реалізації права на судовий захист прав, свобод та 

інтересів осіб. Станом на квітень 2016 року Україна посідає перше мі-

сце за кількістю звернень  до Європейського суду з прав людини. Кі-

лькість заяв наших громадян, переважна більшість з яких стосуються 

порушення права на справедливий судовий розгляд, становить 23% від 

загальної кількості звернень до даного суду [2]. Такий стан речей обу-

мовлений тим, що наші громадяни, після вичерпання всіх національ-

них способів захисту залишаються незадоволеними отриманими ре-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 363 

зультатами. Також це є свідченням того, що вітчизняна система судо-

вого захисту прав та інтересів громадян є недосконалою та потребує 

удосконалення та реформування.  

У правовій доктрині право на суд (судовий захист) розглядаєть-

ся в різних аспектах: як конституційний принцип, як принцип судо-

чинства, як гарантія, як юридичний засіб забезпечення всіх інших прав 

і свобод особи, як елемент її правоздатності та правового статусу [3, 

234]. Таке багатоаспектне трактування даного поняття зумовлено від-

сутністю його визначення на законодавчому рівні.  

В теорії цивільного процесуального права право на судовий за-

хист розглядається як об’єктивне явище, яке існує в демократичному 

суспільстві незалежно від волі конкретних осіб і гарантує захист прав, 

свобод та інтересів осіб, забезпечується державою, його компетентни-

ми судовими, адміністративними чи законодавчими органами влади 

або міжнародними організаціями після використання всіх національ-

них засобів правового захисту [4, 9-10]. 

За своєю природою дане право є надімперативною загальнови-

знаною нормою міжнародного права jus cogens, яка встановлює міні-

мальні стандарти у сфері організації цивільного судочинства, які ма-

ють забезпечуватися державою на національному рівні [5, 990]. Жодна 

особа не може бути позбавлена даного права або обмежена в його реа-

лізацій. Суд не може відмовити у захисті, а відмова особи від судового 

захисту на законодавчому рівні визнається недійсною. 

У суб’єктивному розумінні право на судовий захист розуміється 

як право кожного на відкритий розгляд і вирішення упродовж розум-

ного строку компетентним, незалежним і неупередженим судом конк-

ретної судової справи правовими засобами, наданими суду з метою 

захисту гарантованих Конституцією, законами України, а також нор-

мами міжнародного законодавства прав і свобод людини і громадяни-

на, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і 

держави, а також законодавчо закріплена і гарантована можливість 

оскарження судового рішення з мотивів його незаконності та/або необ-

ґрунтованості [6, 550]. 

Право на суд слід розглядати як невід’ємне право людини, яке є 

чітко структурованим та складається з низки елементів, які були виок-

ремлені у прецедентній практиці Європейського суду з прав людини 

щодо тлумачення змісту даного права. Так, у структурі права на суд 

виділяються інституціональні та процедурні елементи. Інституціона-

льні елементи об’єднують вимоги, які висуваються до суду як до пев-

ної інституції та до складу суду, який розглядає конкретну справу (до-

ступ до суду, незалежність та неупередженість суду, створення суду на 

основі закону). Процедурні елементи права на суд є вимогами, яким 
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повинна відповідати сама процедура розгляду і вирішення справ у суді 

(гласність та змагальність судового процесу, рівноправність сторін, 

розумний строк розгляду справи та ін.) [5, 991].  

Пункт 1 статті 6 Конвенції гарантує кожному право на звернення 

до суду з позовом щодо його прав та обов’язків цивільного характеру. У 

такій формі в цьому пункті втілено «право на суд», одним з аспектів якого 

є право доступу, тобто право на порушення провадження в суді. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини «право 

на суд» включає в себе не тільки право ініціювати провадження, але й 

право розраховувати на «розгляд» спору судом [7].  Також ЄСПЛ звер-

тає увагу на те, що «право на суд», одним із аспектів якого є право до-

ступу до суду, не є абсолютним і може підлягати обмеженням; їх на-

кладення дозволене за змістом, особливо щодо умов прийнятності апе-

ляційної скарги. Проте такі обмеження повинні застосовуватись з легі-

тимною метою та повинні зберігати пропорційність між застосованими 

засобами та поставленою метою [8].   

На жаль обмеження права на суд наших громадян були відміче-

ні Європейським судом з прав людини навіть на рівні Верховного Су-

ду України. Так,  у справі Бочан проти України (2) було зазначено, що 

у своїй ухвалі від 14 березня 2008 року Верховний Суд України грубо 

викривив висновки рішення Суду від 3 травня 2007 року. Обґрунту-

вання Верховного Суду України можна тлумачити лише як «грубе сва-

вілля» або «відмову у правосудді» у тому розумінні, що викривлений 

виклад рішення 2007 року у першій справі «Бочан проти України» 

(Bochan v. Ukraine) призвів до руйнування намагань заявниці домогти-

ся розгляду у рамках передбаченої національним законодавством про-

цедури касаційного типу її майнових вимог на підставі рішення Суду у 

попередній справі [9].  

Отже, право на суд слід розглядати як невід’ємне право кожної 

особи, яка в порядку передбаченому процесуальним законодавством може 

звернутися до суду з вимогою про захист порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Будучи одним з ключових прав 

людини, право на суд та законодавчо закріплені гарантії його практичної 

реалізації є виразником рівня демократії та законності в державі.  
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ПРЕДСТАВНИЦТВО ЯК ДОДАТКОВА ГАРАНТІЯ  

ЗАХИСТУ ПРАВ ОСОБИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

 
Інститут представництва відіграє важливу роль та слугує додат-

ковою гарантією  реалізації конституційного права особи на судовий 
захист та отримання правової допомоги  в процесі розгляду і вирішен-
ня цивільних справ у суді.  

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на 
правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав. Цей кон-
ституційний принцип має загальний характер і стосується як захисту 
прав у кримінальному, так і в цивільному, господарському та адмініст-
ративному судочинстві.  Конституційний Суд України в своєму рі-
шенні від 30 вересня 2009 р. № 23-рп/2009 у справі за конституційним 
зверненням громадянина І.В. Голованя щодо офіційного тлумачення 
положень ст. 59 Конституції України (справа про право на правову 
допомогу) наголосив, що гарантування кожному права на правову до-
помогу є не тільки конституційно-правовим обов’язком держави, а й 
дотриманням взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань від-
повідно до положень Загальної декларації прав людини 1948 року, 
Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року та Мі-
жнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 року.  

Європейський Суд з прав людини в свою чергу неодноразово 
звертав увагу на те, що дія п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основних свобод не обмежується тільки сферою криміналь-
ного судочинства і підлягає розширеному тлумаченню, оскільки право 
на правову допомогу є складовою права на справедливий судовий роз-
гляд, що може спонукати державу до обов’язкового надання правової 
допомоги при розгляді цивільних справ у  зв’язку із складністю проце-
су або у випадках, коли допомога адвоката необхідна для забезпечення 
реального доступу до правосуддя [1, с. 276-315]. 

Виходячи із основних положень міжнародно-правових актів та 
практики Європейського Суду, представництво особи в цивільному 
судочинстві слід розглядати як форму надання правової допомоги, як 
додаткову гарантію захисту прав людини в цивільному  судочинстві. 

Правовий механізм надання юридичної допомоги відображений 
в Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в 
Україні, схваленій Указом Президента України від 09.06.2006, Поста-
нові Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 «Про затвердження 
Державної цільової програми формування системи безоплатної право-
вої допомоги на 2013-2017 роки», Законі України від 02.06.2011 «Про 
безоплатну правову допомогу», Законі України від 05.07.2012  «Про 
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адвокатуру та адвокатську діяльність» та Постанові Кабінету Міністрів 
України від 11.01.2012 «Про затвердження Порядку і умов укладання 
контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають 
безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі». В За-
коні України «Про безоплатну правову допомогу» вперше на законо-
давчому рівні дається  визначення правової допомоги та її видів.  Від-
повідно до ст. 1 цього Закону правова допомога – це надання правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і 
громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення в разі пору-
шення. Під правовими послугами  слід розуміти надання правової ін-
формації, консультацій і роз’яснень з правових питань; складання заяв, 
скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійс-
нення представництва інтересів особи в судах, забезпечення захисту 
особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні дос-
тупу до вторинної правової допомоги та медіації. 

На відміну від представництва в кримінальному судочинстві, в 
цивільному судочинстві діє досить розгалужена система представниц-
тва, що пояснюється  участю в процесі різного роду суб’єктів та підс-
тавами їх участі в цивільному судочинстві.  

Так до першої групи слід віднести  адвокатів, які діють в суді  
відповідно до  статті 59 Конституції України, згідно з якою для надан-
ня правової допомоги при вирішенні справ у судах діє адвокатура. На 
підставі цього конституційного припису та ч. 1 ст. 40 ЦПК надавати 
правову допомогу у формі представництва в цивільному судочинстві 
можуть перш за все особи, які мають статус адвоката. Надання адвока-
том правової допомоги у формі представництва на платній основі здій-
снюється на підставі укладеного в порядку, передбаченому ст. ст. 
26,27 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» договору про 
надання правової допомоги. У випадках, коли адвокат надає безоплат-
ну правову допомогу, підставою для здійснення  представницьких фу-
нкцій у суді є призначення його представником за рішенням Центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 Отже, до другої групи слід віднести  представників-адвокатів, 
які надають безоплатну правову допомогу. Підставою для здійснення 
ними представницьких функцій в суді є їх призначення  представни-
ками  на підставі рішення Центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги. 

Таким чином, адвокати, які надають безоплатну вторинну пра-
вову допомогу на постійній основі за контрактом, так і адвокати, які 
включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну пра-
вову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору про її надан-
ня (ст. ст. 21,22 ЗУ «Про надання безоплатної правової допомоги») є 
основними суб’єктами надання представницьких функцій в цивільно-
му судочинстві на професійних засадах.   
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До третьої групи слід віднести осіб, які діють в процесі  на підс-
таві ст. 56 ЦПК. На відміну від представника-адвоката,  фахівець у 
галузі права не входить до складу осіб, які беруть участь у справі, і не 
може надавати правову допомогу у формі представництва  при розгля-
ді цивільної справи в суді.  На жаль, підстави участі таких осіб у про-
цесі та посвідчення їх повноважень ЦПК не встановлює.  

До четвертої групи слід віднести законних представників, які 
представляють в цивільному процесі права, свободи та інтереси мало-
літніх, неповнолітніх осіб, недієздатних та обмежених у дієздатності 
осіб на підставі статті 39 ЦПК. Такі особи в цивільному процесі діють 
на підставі свідоцтва про народження дитини або рішення про призна-
чення опікуном, піклувальником чи охоронцем спадкового майна (ст. 
42 ЦПК). Враховуючи той факт, що зазначені особи не є фахівцями у 
галузі права, вони можуть доручати ведення справи в суді іншим осо-
бам (ч.5 ст.39 ЦПК), які можуть здійснювати представницькі функції 
на професійних засадах.  

Висновки. Представництво в цивільному процесі є гарантією захи-
сту прав особи в цивільному судочинстві і пояснюється це тим, що в циві-
льному процесі на відміну від кримінального процесу діє розгалужена 
система представництва, яка пояснюється тим, що таке представництво 
може здійснюватися як на підставі професійного представництва (адвока-
ти, особи, які надають правову допомогу), так і на підставі непрофесійно-
го представництва (законні представники). Таке становище в цивільному 
судочинстві свідчить про пріоритетність захисту прав особи  при розгляді 
та вирішення цивільної справи  в суді. В той же час правове регулювання 
надання правової допомоги в цивільному судочинстві, зокрема визначен-
ня складу осіб, які можуть надавати представницькі функції в судах, пот-
ребує подальшого вдосконалення з метою створення в Україні правової 
моделі надання юридичної допомоги. 
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РОЛЬ ПРОКУРОРА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСТУПУ  

ОСОБИ ДО ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ  

ПРОВАДЖЕННІ 

 

Доступ до правосуддя, виступаючи одним із загальновизнаних 

прав людини і інституціональним принципом судової влади, набуває 

своєї конкретизації у кожному виді судочинства. У цьому відношенні 

особливу специфіку має доступність правосуддя у кримінальних спра-

вах, яка виявляється, зокрема, у тому, що забезпечення доступу особи 

до суду у кримінальному провадженні залежить не тільки і не стільки 

від суду, скільки від прокурора. Зазначене визначає тему дослідження і 

обумовлює його актуальність. 

Проблеми доступності правосуддя були предметом наукових ро-

звідок таких учених, як В. В. Городовенко, І. Є. Марочкін, О. М. Ов-

чаренко, Н. Ю. Сакара, В. М. Семенов, О. Г. Шило та ін. Разом з тим, 

питання ролі прокурора у забезпеченні доступу особи до правосуддя у 

кримінальному провадженні предметно у вітчизняній юридичній літе-

ратурі не досліджувалося.  

У зв’язку із цим, метою даного наукового дослідження є запов-

нення теоретичних прогалин щодо розуміння ролі прокурора у забез-

печенні доступу особи до правосуддя у кримінальному провадженні, 

окреслення різних аспектів цієї діяльності, визначення її основних 

правових засобів. 

На міжнародному рівні доступ до суду вважається обов’язковим 

елементом права на справедливий суд, що знайшло втілення у п. 1 ст. 6 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод від 1950 р. Із 

сприйняттям Україною міжнародних стандартів захисту прав людини 

відповідні положення знайшли втілення у національному законодавст-

ві. На сьогодні доступність правосуддя закріплена і гарантована у ст. 

55 Конституції України, ст. 21 КПК, ст. 3 ЦПК, ст. 1 ГПК, ст. 6 КАС, ч. 

3 ст. 7 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» безпосередньо 

або в контексті права на судовий захист. 

Науковці розглядають доступ до правосуддя як невід’ємний 

елемент і основну гарантію основоположного права особи на судовий 

захист [1, c. 179]. Доступність правосуддя І. Є. Марочкіним визнача-

ється як нормативно закріплена і реально забезпечена можливість без-
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перешкодного звернення до суду за захистом своїх прав [2, c. 127]. 

О. М. Овчаренко розглядає доступність правосуддя як принцип органі-

зації та діяльності судової влади, сутність якого полягає у відсутності 

фактичних і юридичних перешкод для звернення зацікавлених осіб до 

суду за захистом своїх прав [3, c. 179]. Аналізуючи наведені визначен-

ня, можна зробити висновок, що вони акцентують увагу на таких аспе-

ктах доступності правосуддя: (а) спрямованість на захист прав і свобод 

особи; (б) можливість звернення для цього до суду; (в) відсутність пе-

решкод для такого звернення. 

Звідси загальний механізм реалізації даного права особи можна 

уявити таким чином: наявність повноважного суду, покликаного за-

хищати права особи – потреба особи у зверненні до суду за захистом 

своїх прав – відсутність об’єктивних перешкод у зверненні до суду – 

отримання особою судового захисту (реалізація права особи на спра-

ведливий суд) [4, c. 50]. При цьому доступність правосуддя має декі-

лька вимірів: процесуальний, організаційний, фінансовий. Розглядаю-

чи процесуальний вимір цього явища, варто звернути увагу на те, що у 

кожному виді судочинства зазначені елементи реалізації права на дос-

туп до правосуддя набувають специфіки, яка найбільш виразно вияв-

ляється у сфері кримінального провадження. 

Справа в тому, що у цивільному, господарському, адміністрати-

вному судочинстві судовий розгляд розпочинається за зверненням за-

цікавленої особи шляхом пред’явлення нею позову до суду. Те саме із 

певними застереженнями має місце і у конституційному судочинстві 

шляхом конституційного звернення або конституційного подання, а у 

перспективі – конституційної скарги. Відповідні галузі процесуального 

законодавства майже не регламентують досудового порядку прова-

дження у відповідних справах, обмежуючись лише встановленням за-

гальних вимог до форми та змісту позовних вимог. Однак у сфері кри-

мінального провадження безпосереднього звернення до суду осіб, за-

цікавлених в отриманні судового захисту, не відбувається. Цьому «за-

важає» наявність самостійної стадії досудового розслідування, тільки 

за результатами якої може розпочатися судове провадження.  

Хоча в системі кримінального процесу досудове розслідування є 

однією із восьми виокремлюваних дослідниками стадій, воно створює 

необхідні передумови для решти стадій кримінального провадження, 

які є судовими. Як зауважують дослідники, досудове розслідування 

передує судовому провадженню у першій інстанції і покликане забез-

печити його успішне проведення [5, c. 24]. Однак спрямованість досу-

дового розслідування на подальший судовий розгляд (яка виявляється 

в самій його назві «досудове» - тобто таке, що передує судовому), не 

виключає того, що ця залежність є оберненою, адже судове прова-
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дження здійснюється на підставі та в межах даних, отриманих за нас-

лідками досудового розслідування. Тобто без проведення досудового 

розслідування (у загальному або спрощеному порядку) судове кримі-

нальне провадження не може відбутися.  

У зв’язку із цим постає питання, чи не є наявність у криміналь-

ному провадженні обов’язкової стадії досудового розслідування пере-

шкодою у зверненні особи до суду (наголосимо, що мова при цьому 

йде про звернення до суду з метою розгляду й вирішення справи по 

суті, тобто для здійснення ним правосуддя, а не інших функцій судової 

влади, зокрема судового контролю)? Ця проблема цікавила ще дорево-

люційних дослідників, у зв’язку із чим І. Я. Фойницький зазначав, що 

право звертатися до кримінального суду для всіх громадян має бути 

настільки ж і навіть більш вільним, як і доступ до цивільного суду [6, 

c. 26]. Однак вказані погляди досі не отримали підтримки з боку вітчи-

зняного законодавця, хоча, приміром, кримінальному процесу Німеч-

чини відомий інститут приватного обвинувача: так іменується потер-

пілий, який порушує кримінальне переслідування в приватному по-

рядку, якщо прокурор не вступив у справу [7, c. 23]. 

Можна вважати, що частково модель прямого доступу приватної 

особи до правосуддя у кримінальних справах реалізувалася в умовах 

дії КПК України від 1960 р., а саме у справах «приватного обвинува-

чення», які порушувалися не інакше як за скаргою потерпілого, якому і 

належало право підтримувати обвинувачення. Такі справи порушува-

лися судом при безпосередньому зверненні до нього потерпілого зі 

скаргою, оформленою за правилами складання обвинувального висно-

вку, дізнання і досудове слідство у них не проводилося. Разом з тим, 

можливість подання таких скарг критикувалася науковцями з огляду 

на надмірно високі вимоги до скарги потерпілого, внаслідок чого через 

ці особи позбавляються права на судовий захист у справах приватного 

обвинувачення [8, c. 99]. У КПК України від 2012 р. від такого порядку 

законодавець відмовився, внаслідок чого сучасне кримінальне прова-

дження не передбачає звернення до суду з боку приватних осіб. 

Натомість згідно із ч. 1 ст. 21 КПК України, яка визначає зміст за-

сади доступу до правосуддя у кримінальному провадженні, кожному га-

рантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні 

строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. 

При цьому закон не визначає, прямий чи опосередкований доступ до пра-

восуддя надається особі, і хто саме наділяється цим правом.  

Відповідаючи на ці питання, слід вказати, що у кримінальному 

провадженні у доступі до правосуддя найбільше зацікавлені два його 

учасники, які відстоюють у справі свої приватні права та інтереси: по-

терпілий і підозрюваний (обвинувачений). Доступ до правосуддя обох 
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цих суб’єктів є опосередкованим і реалізується за допомогою проку-

рора, який наділяється виключним правом звертатися до суду для роз-

гляду і вирішення по суті кримінальної справи (провадження). Підста-

ви для такого твердження дають нам положення ч. 2 ст. 284 КПК Укра-

їни, згідно з якими «прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після 

повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій: 1) закрити 

кримінальне провадження; 2) звернутися до суду з клопотанням про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернутися до 

суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусо-

вих заходів медичного або виховного характеру», а також ч. 1 ст. 337 

КПК України, відповідно до якої судовий розгляд проводиться лише 

стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висуну-

того обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Одночасно 

КПК України не передбачає можливості звернення до суду в криміна-

льному провадженні інших суб’єктів, крім прокурора. 

У зв’язку із цим виникає питання, а чи є сам прокурор суб’єктом 

права на доступ до правосуддя? На наш погляд, він таким суб’єктом не 

являється, оскільки наділяється відповідним правом в силу свого поса-

дового становища і керуючись засадою публічності. Прокурор не має у 

справі будь-якого приватного інтересу, а за його наявності підлягає 

відводу. Призначення прокурора інше, і полягає у тому, щоб забезпе-

чити у судовому порядку захист прав і свобод особи, суспільних та 

державних інтересів, порушених кримінальним правопорушенням. 

Одночасно з цим, він покликаний забезпечувати права й законні інте-

реси учасників кримінального провадження, передусім потерпілого і 

підозрюваного (обвинуваченого). Отже, звертаючись до суду в тій чи 

іншій формі, прокурор реалізує право на доступ до правосуддя інших 

суб’єктів, а не своє власне.  

Зміст права на доступ до правосуддя для потерпілого і підозрю-

ваного розрізняється, як і засоби його реалізації. Можна вважати, що у 

зв’язку із вчиненням кримінального правопорушення первісний інте-

рес у доступі до правосуддя має потерпілий. Як обґрунтовувалося на-

ми у попередніх працях [9, c. 140-143], своє право на доступ до право-

суддя потерпілий реалізує шляхом набуття ним статусу учасника кри-

мінального процесу. Це обумовлено тим, що за відсутності криміналь-

но-проце-суальної компоненти навколо особи, яка стала жертвою зло-

чину, не складається фактичних правовідносин. Як вказував В. Г. Даєв, 

перехід до конкретних фактичних правовідносин відбувається лише за 

допомогою правозастосовчого процесу, під час якого встановлюється 

наявність відповідних правовідносин та їх характер [10, c. 21].  

В. М. Савінов зазначав, що визнання особи потерпілим є однією із ва-

жливих гарантій загалом усіх його прав і законних інтересів, оскільки 
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саме з цього моменту особа набуває можливість активно брати участь 

у процесі [11, c. 11]. Отже, діяльність із забезпечення прав потерпілого 

набуває юридичного значення лише після об’єктивації особи як потерпі-

лого, «визнання потерпілого потерпілим». В той же час, останнє можливо 

лише у розпочатому кримінальному провадженні. Таким чином, право 

доступу потерпілого до правосуддя послідовно реалізується на трьох ета-

пах: на етапі прийому, розгляду та вирішення заяв та повідомлень про 

кримінальні правопорушення; на етапі початку досудового розслідування; 

на етапі визнання особи потерпілим у кримінальному провадженні.  

В умовах дії КПК України від 2012 р. ці етапи максимально синх-

ронізовані у часі і за процесуальною формою. Так, згідно із ч. 2 ст. 55 

КПК України, права і обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту 

подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або 

заяви про залучення її до провадження як потерпілого. В свою чергу, до-

судове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань, яке здійснюється невідкладно, 

але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене 

кримінальне правопорушення (ст. 214 КПК України). 

З огляду на те, що право потерпілого на доступ до правосуддя 

включає у себе не лише діяльність суду, а й органів дізнання, досудо-

вого слідства і прокурора, до яких потерпілий вправі звернутися для 

захисту своїх прав та інтересів, порушених злочином [12, c. 25], вважа-

ємо, що у сфері кримінального провадження вирішального значення 

для потерпілого набуває можливість забезпечення його прав і законних 

інтересів з боку всієї системи кримінальної юстиції. Таким чином, пра-

во потерпілого на доступ до правосуддя повинне розглядатися більш 

широко, ніж «доступ до суду», і включати доступність для потерпілого 

всієї системи кримінального судочинства, передбачаючи можливість 

вимагати як судового розгляду, так і проведення досудового розсліду-

вання [13, c. 63; 14, c. 42]. Важливу роль у реалізації цього права поте-

рпілого відіграє прокурор, наглядаючи за повнотою приймання заяв та 

повідомлень про злочини, своєчасністю початку досудового розсліду-

вання, виконанням вимог закону щодо визнання осіб потерпілими. 

Отже, право потерпілого на доступ до правосуддя треба визначити як 

його реальну, гарантовану законом і забезпечену відповідними засоба-

ми, можливість безперешкодного звернення до органів і процедур 

кримінальної юстиції з метою захисту своїх прав.  

Доступ до правосуддя підозрюваного (обвинуваченого) має де-

що інший характер, і полягає у можливості якомога швидше постати 

перед судом для розгляду пред’явленого йому обвинувачення. Очеви-

дно, що на відміну від потерпілого, така особа за загальним правилом 

не зацікавлена у доступі до правосуддя «в широкому значенні», отри-
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манні підозри і супутньому обмеженні своїх прав. Виняток із цього 

правила виникає, можливо, лише в ситуаціях «явки з повинною», коли 

особа добровільно повідомляє про вчинене нею кримінальне правопо-

рушення, щоб понести за нього заслужену відповідальність, або ж у 

разі затримання особи, проте в останньому випадку законодавець син-

хронізує це із повідомленням про підозру. Проте в цих та інших випа-

дках набуття особою статусу підозрюваного відбувається за участі 

прокурора, який має право повідомляти особі про підозру або пого-

джувати відповідне повідомлення, складене слідчим.  

В інших випадках приватний (хоча і не завжди законний) інте-

рес особи полягає у тому, щоб залишатися поза будь-якими підозрами 

у вчиненні кримінального правопорушення. Однак після повідомлення 

про підозру, яке саме по собі кидає тінь на її честь і репутацію, а також 

в більшості випадків передбачає застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, які обмежують її права (запобіжних за-

ходів тощо) особа стає безпосередньо зацікавленою у тому, щоб це 

становище певним чином якомога швидше припинилося. В свою чер-

гу, це можливо у разі, коли особа постане перед судом, або навпаки, 

коли кримінальне провадження буде закрите.  

З урахуванням цього, законодавець визначає право кожного, щоб 

обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом 

судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо 

нього було закрите. Зазначене положення передбачене ч. 5 ст. 28 КПК 

України в якості одного із елементів засади розумних строків криміналь-

ного провадження, однак воно рівною мірою заслуговує на визнання од-

ним із елементів доступності правосуддя для підозрюваного.  

Показовий той факт, що вказана законодавча норма майже пов-

ністю дублюється у ч. 1 ст. 283 КПК України, згідно з якою особа має 

право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк 

або на його припинення шляхом закриття провадження. Обидва ці ва-

ріанти пов’язані із закінченням досудового розслідування, суб’єктом 

якого виступає прокурор. Загалом, в даному контексті коректніше го-

ворити про доступ до правосуддя підозрюваного, оскільки відповідно 

до ч. 2 ст. 42 КПК України, обвинуваченим (підсудним) є особа, обви-

нувальний акт щодо якої переданий до суду. Отже, з набуттям статусу 

обвинуваченого особа реалізує своє право на доступ до суду, що, в 

свою чергу, безпосередньо залежить від прокурора. Таким чином, пра-

во підозрюваного на доступ до правосуддя можна визначити як його 

можливість постати у найкоротший строк після набуття відповідного 

процесуального статусу перед судом для розгляду і вирішення по суті 

пред’явленого йому обвинувачення. 
Отже, не зважаючи на наведені відмінності, у кримінальному 

провадженні реалізація прав потерпілого і підозрюваного на доступ до 
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правосуддя має дві загальні складові: (1) можливість набуття ними 
відповідного процесуального статусу або доступ до правосуддя у ши-
рокому значенні; (2) можливість постати перед судом або доступ до 
правосуддя у вузькому значенні.    

На другому етапі законні інтереси потерпілого і підозрюваного у 
доступі до суду збігаються, а єдиним суб’єктом реалізації відповідного 
їх права на доступ до правосуддя виявляється прокурор, до виключної 
компетенції якого належить закінчення досудового розслідування в 
одній із передбачених ч. 2 ст. 283 КПК України форм. При цьому, хоча 
право закрити кримінальне провадження на деяких підставах надаєть-
ся слідчому, останній реалізує його лише за умови, що в даному кри-
мінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру 
(ч. 4 ст. 284 КПК України). Натомість тільки прокурор може закрити 
кримінальне провадження щодо підозрюваного, як і звернутися до су-
ду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звіль-
нення особи від кримінальної відповідальності. 

Таким чином, можна зробити висновок про «монополію» проку-
рора на звернення до суду, яке, як було вказано вище, є одним із голо-
вних елементів доступності правосуддя. Однак, на нашу думку, розг-
лядати це в якості перешкоди доступу до правосуддя інших суб’єктів 
не можна. Об’єктивні особливості кримінального судочинства, пов’я-
зані із особливим порядком процесу доказування, можливістю обме-
ження прав особи при проведенні процесуальної діяльності, застосу-
ванням примусових забезпечувальних заходів, підвищеною «ціною 
помилки» правосуддя у кримінальних справах зумовлюють необхід-
ність уніфікації і централізації суб’єкта звернення до суду в криміна-
льному провадженні. Всім вимогам, які до нього у зв’язку з цим став-
ляться (наприклад, високий юридичний фаховий рівень, професійний 
характер діяльності, неупередженість і об’єктивність, виконання своїх 
обов’язків на засадах публічності тощо) відповідає лише прокурор. В 
свою чергу, такий обов’язок об’єктивно неможливо було б покласти на 
самих потерпілих, яким для цього бракує юридичних знань та профе-
сійних засобів для збору і оформлення доказів; адвокатів, які хоча і є 
професіоналами, які пов’язані інтересами свого клієнта; підозрюваних 
і їх захисників, які реалізують діаметрально протилежні інтереси у 
справі. Тож визначення прокурора в якості виключного суб’єкта реалі-
зації права особи на доступ до правосуддя у кримінальному прова-
дженні уявляється цілком виправданим і є єдино можливим варіантом 
вирішення цього питання. 

Також слід враховувати, що покладення на прокурора відповід-
ного обов’язку відповідає здійснюваній ним функції обвинувачення, і, 
таким чином, випливає із самої сутності змагального кримінального 
процесу. Крім того, варто звернути увагу на погляди дослідників сто-
совно позовної природи звернення прокурора до суду в кримінальному 
провадженні, за якої функцію позовної заяви у кримінальному процесі 
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виконує обвинувальний акт. Пред’явлений у передбаченому процесуаль-
ним законом порядку, він передбачає обов’язковість судового розгляду 
справи і винесення рішення по суті [15, c. 80-81]. Отже, особливістю кри-
мінального судочинства є те, що право пред’явлення позову у ньому нада-
ється визначеному суб’єкту – прокурору. У цьому відношенні досудове 
розслідування може розглядатися як регламентована законом діяльність 
прокурора по встановленню приводів і підстав пред’явлення криміналь-
ного позову, його підготовці і належному оформленню.      

Оскільки прокурор наділяється правом пред’явлення криміналь-
ного позову, йому ж надається повноваження змінити, доповнити його, 
а також відмовитися від своїх вимог. Ці правомочності, типові для по-
зивача у будь-якому виді судочинства, у кримінальному провадженні 
об’єктивуються у повноваженнях прокурора змінити обвинувачення, 
висунути додаткове обвинувачення або відмовитися від підтримання 
державного обвинувачення в суді. Однак при цьому прокурор, забезпечу-
ючи право на доступ до правосуддя потерпілого, не може одноосібно роз-
поряджатися долею обвинувачення. Саме в цьому контексті можна розг-
лядати надання потерпілому права підтримувати обвинувачення у раніше 
пред’явленому обсязі в разі зміни прокурором обвинувачення у сторону 
пом’якшення (ч. 3 ст. 338 КПК України), а також підтримувати обвинува-
чення в суді, користуючись всіма правами сторони обвинувачення під час 
судового розгляду, в результаті відмови прокурора від підтримання дер-
жавного обвинувачення (ч. 4 ст. 340 КПК України). 

Висновки. Характерною особливістю реалізації права особи на 
доступ до правосуддя у кримінальному провадженні є її забезпечення 
прокурором. Прокурор забезпечує доступ осіб до кримінального пра-
восуддя в широкому значенні, як до системи органів і процедур кримі-
нальної юстиції, беручи активну участь у набутті відповідними особа-
ми статусу потерпілого або підозрюваного, який надає їм можливість 
реалізувати свої процесуальні права і обов’язки в якості учасників 
кримінального провадження. Також виключно прокурор реалізує права 
потерпілого і підозрюваного на доступ до правосуддя у вузькому зна-
ченні, як доступу до суду, який на підставі та в межах кримінального 
позову прокурора, оформленого у вигляді обвинувального акта, розг-
лядає і вирішує по суті кримінальну справу за активної участі проку-
рора – державного обвинувача. Прокурор володіє монопольним пра-
вом на звернення до суду у кримінальному провадженні, однак реалі-
зує його не у своїх власних інтересах, а задля забезпечення права на 
справедливий суд для потерпілого, обвинуваченого, інших учасників 
процесу, судового захисту прав і законних інтересів, порушених вна-
слідок вчинення кримінального правопорушення. 
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ПРОЦЕСУАЛЬНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  ДІЯЛЬНОСТІ  

МЕДІАТОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Вибір медіатора є невід’ємним правом сторін медіації. Вибір 

медіатора відбувається на незалежній і добровільній основі, тобто ко-
жна з сторін медіації має рівне право на вибір медіатора. А в свою чер-
гу медіатор самостійно обирає засоби і методи проведення медіації та 
узгоджує порядок проведення медіації з сторонами медіації з дотри-
манням вимог чинного закону, правил проведення медіації, правил 
ділової та професійної етики медіаторів. В певній мірі медіатор несе 
відповідальність за процес але не за характер прийнятих рішень, за  
них  повинні відповідати сторони. 

В свою чергу робота медіатора повинна відповідати певним крите-
ріям. В основі діяльності медіатора повинен лежати принцип безсторон-
ності. Суть якого полягає в тому, що медіатор має проводити медіації 
нейтрально, ставити перед собою в якості пріоритетного завдання нада-
вання рівних послуг обом сторонам з метою належного здійснення проце-
дури медіації. Сторони медіації мають рівні права і несуть рівні обов'язки. 
Дискримінація сторін медіації на будь-якій підставі забороняється. Медіа-
тор не тільки повинен співпрацювати із сторонами, а вміти показати учас-
никам процесу, що цінує їх, поважає і рахується з їх думкою. Тобто з дво-
ма сторонами процесу медіатор повинен розмовляти на рівних умовах, як 
одна так і інша сторона повинна мати можливість по черзі висловити 
свою точку зору стосовно ситуації, яка склалася, яка неодмінно буде вра-
хована медіатором під час вирішення даного конфлікту. 

Як зазначає у своїх працях Н.В. Грішина, саме схильність оці-
нювати, судити, схвалювати або не схвалювати можна розглядати, як 
основну перешкоду в особистісному спілкуванні. Деструктивний 
ефект оцінювання осилюється при емоційному забарвленні переговор-
ного процесу [1, с. 443-444] . 

Ще одним обов’язком медіатора під час здійснення процесу ме-
діації – є виявлення обставин, що можуть викликати конфлікт інте-
ресів. Обов'язок виявлення таких обставин є неодмінним обов'язком 
медіатора протягом всього процесу медіації.  

До базових обставин можна віднести наявність: в минулому чи 
сьогоденні будь-яких особистих чи ділових відносин з однією із сто-
рін; випадків, коли медіатор, до початку медіації  надавав одній із сто-
рін інші послуги професійного характеру в силу займаної раніше поса-
ди; фінансового чи іншого інтересу, прямого чи непрямого стосовно 
результату медіації. Медіатор має уникати ситуацій конфлікту інте-
ресів як під час, так і після медіації.  
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Цілком логічним моментом під час здійснення медіації є дотри-
мання принципу конфіденційності даного процесу. Медіатор має по-
важати обґрунтовані очікування сторін щодо конфіденційності проце-
дури медіації. Тобто у випадку коли не має згоди двох сторін або чіт-
кої вимоги Закону медіатор не може розкривати чи оприлюднювати 
будь-яку інформацію, яку сторона вважає конфіденційною. Для забез-
печення принципу конфіденційності медіатор також  не має права роз-
кривати іншій стороні або іншій особі, інформацію, отриману від сто-
рони в ході приватної зустрічі, без згоди на те сторони, яка надала таку 
інформацію. Крім того медіатор має доводити до відома сторін необ-
хідність зберігати інформацію, отриману у ході медіації, у таємниці, а 
також обговорювати наслідки порушення цього принципу [2]. 

Конфіденційною можна вважати інформацію щодо пропозиції 
одній зі сторін про застосування процедури медіації, готовності сторін 
до участі в проведенні процедури медіації; думок, пропозицій або ви-
знань, висловлених в ході проведення процедури медіації; готовності 
однієї зі сторін прийняти пропозицію іншої сторони про врегулювання 
спору та інша інформація щодо процесу підготовки та проведення ме-
діації. Медіатор не повинен розголошувати інформацію щодо медіації 
без письмової згоди сторін медіації, а в свою чергу жодна зі сторін 
медіації не має права розголошувати інформацію щодо медіації без 
письмової згоди іншої сторони. 

Медіатор є гарантом того, що сторони, залучені в процес, мають рі-
вні можливості, тому цілком логічно, що медіатор може, а в певній мірі 
він повинен припинити медіацію і повідомити сторонам про це, у разі, 
якщо: угода, що готується, на думку самого медіатора, відповідно до об-
ставин справи та його компетентності, не матиме законної сили або ви-
явиться незаконною або якщо медіатор вважатиме, що продовження меді-
ації навряд чи приведе до врегулювання спору між сторонами. 

Для ефективного здійснення процесу медіації можна виділити ряд 
спільних для всіх учасників процесу психологічних умов, виконання і 
дотримання яких є запорукою, успішного завершення процесу медіації в 
конкретній ситуації, до останніх можна віднести: повага та терпеливість, 
вміння слухати і рахуватися з іншими точками зору на ситуацію яка існує, 
які кардинально чи в певній мірі відрізняються від власної позиції; кате-
горичне виключення силових та нецензурних методів розв’язання конфлі-
ктної ситуації; готовність до співпраці і здатність особисто нести відпові-
дальність за прийняте рішення; конфіденційність  та не розголошення 
відомостей третім особам; відкритість та чесність  по відношенню один до 
одного стосовно ситуації, яка стосується розв’язання конфлікту. 

Завдяки виконання даних умов  з’являється можливість: вислу-
хати і зрозуміти протилежну сторону конфлікту; подивитися і проана-
лізувати конфліктну ситуацію зі сторони; чітко зрозуміти зміст конф-
лікту і виконання яких умов є важливим елементом укладення угоди 
про примирення для кожної сторони; і як результат чітко виробити 
позицію, щодо розв’язання конфліктної ситуації [2]. 
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На думку Є.Б. Тихомирова та С.Р. Постоловського особа, яка 
бере участь у переговорах як посередник повинна володіти функціями 
ведення переговорної культури, зокрема: гносеологічною (пізнаваль-
ною), яка проявляється у тому, що вона дає систематизовані наукові 
знання про переговори та переговорний процес. Володіючи переговор-
ною культурою людина здатна, шукати і знаходити найбільш продук-
тивні засоби та методи впливу на опонента. 

Інформаційною функцією переговорної культури, яка зумовлена 
тим, що суспільство не має іншого засобу передачі соціального досві-
ду, крім культури. Соціальний досвід та зразки соціальної поведінки 
не передаються генетичною програмою. Переговорна культура, як і 
культура взагалі – це складна знакова система, яка зберігає досвід у 
поняттях словах, символах тощо. 

Комунікативною функцією переговорної культури, яка полягає в тому, 
що вона забезпечує ефективне спілкування людей, оскільки містить найкращі 
зразки поведінки у переговорах, норми і принципи їх здійснення. 

Регулятивною функцією, яка пов’язана з тим, що як система 
норм і правил підготовки і ведення переговорів, вона певним чином 
регулює поведінку людей. 

Гуманістичною функцією – основним завданням якою є форму-
лювання типу особистості здатного подолати конфлікт найбільш ефек-
тивним шляхом – шляхом здійснення переговорів, які спрямовані на 
взаємовигідний компроміс [3, с. 148-149]. 

Домовленості, досягнуті сторонами за результатами медіації, 
можуть бути викладені письмово в договорі, який є цивільним право-
чином і виконується відповідно до законів України. Договір за резуль-
татами медіації має відповідати всім вимогам щодо цивільного право-
чину і не повинен містити положень, які суперечать законам України, 
інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. 

Якщо проаналізувати всі вищенаведені положення, то можна чі-
тко стверджувати, що для належного здійснення процесу медіації не-
обхідно залучати професіоналів з даної справи так званих медіаторів, 
які чітко володіючи ситуацією, маючи певні професійні навички по-
сприяють швидкому вирішенню конфлікту, який склався між сторона-
ми кримінального провадження. 
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СВОЄЧАСНИЙ РОЗГЛЯД І ВИРІШЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ  

 

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом 

(ст.55 Конституції України) [1]. Судова форма захисту є найбільш 

ефективною та досконалою в механізмі захисту прав, свобод, інтересів 

особи, інтересів держави та суспільства. Ефективність захисту пору-

шених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів зале-

жить від його своєчасності. Саме тому чинне законодавство виділяє в 

якості одного із завдань цивільного судочинства своєчасний розгляд і 

вирішення цивільних справ (ст.1 Цивільного процесуального кодексу 

України ) (далі – ЦПК України) [2].  

Вимога своєчасності знайшла своє нормативне закріплення і в 

п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

яка закріплює право кожного на справедливий і публічний  судовий 

розгляд справи в розумний строк. Постанова Пленуму Верховного Су-

ду України від 1.04.1994 року №3 «Про строки розгляду судами Украї-

ни кримінальних і цивільних справ» також звертає увагу суддів на не-

обхідність підвищення особистої відповідальності за своєчасний і які-

сний розгляд судових справ. Згідно ст.7 закону України «Про судо-

устрій і статус суддів» кожному гарантується захист його прав, свобод 

та інтересів у розумні строки.  

Таким чином, для виконання завдань цивільного судочинства 

щодо своєчасності розгляду цивільних справ, важливим є не тільки 

встановлення процесуального порядку здійснення правосуддя у циві-

льних справах, а й чітка регламентація часових меж здійснення судо-

чинства. Надзвичайно важливою вимогою є те,  щоб цивільне судо-

чинство здійснювалось не лише правильно, а й своєчасно. З метою 

досягнення цього завдання і  встановлюються цивільні процесуальні 

строки (Р. І гл. 6 ЦПК). Фіксація та чітке дотримання процесуальних 

строків судом, особами, які беруть участь у справі, іншими учасника-

ми цивільного процесу є гарантією здійснення учасниками процесу 

своїх суб’єктивних процесуальних прав і умовою  ефективності здійс-

нення цивільного судочинства. Так, ст. 157 ЦПК передбачає, що «суд 

розглядає справи протягом розумного строку…». Поняття «розумний 

строк» судового розгляду є, на думку вітчизняного вченого-процесуа-

ліста В.В. Комарова,  одним із основних, базових складових елементів 

права на справедливий судовий розгляд,  яке автор вважає найбільш 
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розробленою категорією в прецедентній практиці Європейського суду 

з прав людини [4, c.75].  

Заслуговує на увагу також точка зору, згідно з якою завдання 

цивільного судочинства розглядаються і як принципи цивільного про-

цесуального права. Зокрема, вимога своєчасності втілюється у так зва-

ний принцип оперативності, який на думку Ю.В. Білоусова є правовою 

вимогою, яка забезпечує своєчасність розгляду і вирішення цивільних 

справ у часових межах шляхом якнайповнішого і раціонального вико-

ристання процесуальних засобів, спрямованих на швидке і правильне 

вирішення цивільних справ [5, с.30]. Не менш важливим принципом є 

принцип доступності правосуддя, який може розглядатися як певний 

стандарт, що відображає вимоги справедливого та ефективного судо-

вого захисту, які конкретизуються в необмеженій судовій юрисдикції, 

належних судових процедурах, розумних строках,  і можливості безпе-

решкодного звернення будь-якої зацікавленої особи до суду [6, с.81]. 

Викладені погляди свідчать про те, що безпосередньо ефектив-

ність судового захисту залежить від дотримання строків розгляду 

справ у суді, оскільки затягування судового розгляду цивільних справ 

може,  по-перше, виступати психологічною перешкодою у зверненні 

громадянина до суду; по-друге, призвести до того, що результати су-

дового розгляду будуть  зведені нанівець, оскільки захист прав, свобод 

чи інтересів або взагалі втратить актуальність для особи, яка зверта-

ється до суду, або, внаслідок знищення об’єкта спору чи зміни зовніш-

ніх обставин, рішення у справі вже неможливо буде виконати, тобто 

фактичний захист прав не буде здійснено. Наведене підриває автори-

тет судової влади, викликає судову тяганину і може призвести до від-

мови громадян від звернення до суду за захистом своїх прав, що свід-

чить про недоступність правосуддя [7, с.166]. 

На жаль, в судовій практиці непоодинокі випадки затягування 

процесу, що перешкоджає швидкому і всебічному розгляду справ. Од-

на із причин цього – перевантаженість місцевих судів. Тому одним із 

напрямків реформування судової системи є зниження навантаження на 

суд першої інстанції – місцевий суд, який є основною ланкою судової 

системи України. Оскільки таке навантаження, яке існує сьогодні,  

дуже часто стає причиною судових помилок, поверхневого, неуважно-

го розгляду справ, ухваленню незаконних, необґрунтованих рішень, 

порушення строків виконання судових рішень та ін. При цьому про-

слідковується тенденція: чим менше навантаження на суди, тим краще 

показники не лише оперативності, а й якості розгляду справ. Більше 

того, сьогодні Україна посідає одне і з перших місць по кількості звер-

нень до ЄСПЛ з питань недодержання вимоги про розумний строк су-

дового розгляду. Причинами цього найчастіше є: складність справи, 
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компетентність судді, велика кількість учасників процесу, ускладнен-

ня, які виникають під розгляду і вирішення справ в судах, поведінка 

учасників процесу, неповідомлення учасників про час і місце судового 

засідання та ін. Зокрема, у своїй практиці Європейський суд підходить 

до цієї проблеми індивідуально. Разом з тим, були встановлені також 

певні критерії, в світлі яких слід оцінювати тривалість провадження: 

складність справи, поведінка заявника, дії відповідних органів. Дета-

льно ці питання аналізуються судом у справі «Странніков проти Укра-

їни», де Суд дійшов висновку, що тривалість оскаржуваного процесу 

була надмірною та не відповідала вимозі «розумності строку». Анало-

гічно, у справі «Науменко проти України» Суд дійшов висновку, що 

при вирішенні справи заявниці мала місце необґрунтована затримка, а 

також порушення ст. 6 Конвенції у тому сенсі, що «цивільні права» 

заявниці були визначенні з порушенням «розумного строку».  

Отже, питання своєчасності розгляду цивільних справ є досить 

актуальним в Україні і потребує чіткого правового регулювання та 

нормативного  закріплення, шляхом прийняття нормативних актів.  

Торкаючись проблеми своєчасності розгляду цивільних справ, до-

цільним є зупинитися на діючих інститутах цивільного процесу, які допо-

магають у вирішенні проблеми своєчасності. Так, в цивільному судочинс-

тві діє інститут заочного рішення, для дисциплінування несумлінних від-

повідачів у процесі, які належним чином повідомлені про час і місце су-

дового засідання і не з’являються в процес (Р. ІІІ гл. 8 ЦПК); запровадже-

но заходи процесуального примусу (Р. І гл. 9 ЦПК); інститут відводів  

(Р.І гл. 3 ЦПК); об’єднання і роз’єднання позовів (ст. 126 ЦПК); інститут 

підсудності  (Р. ІІІ гл. 1 ЦПК) та ін. Також, для реалізації цього завдання 

доречно була створена автоматизована система електронного документо-

обігу (ст.11-1 ЦПК), що забезпечує, в першу чергу, об’єктивний та неупе-

реджений розподіл справ між суддями з додержанням принципів чергово-

сті та рівної кількості справ для кожного судді. 

За діючим ЦПК України суди розглядають багато безспірних 

справ, наказного та окремого проваджень (ст.96, ст.234 ЦПК). Тому 

наступних кроком до реформування цивільного судочинства слід від-

нести передачу вказаних справ до компетенції нотаріусів, інших орга-

нів державної влади.  

Не менш важливим залишається питання щодо запровадження 

досудового порядку врегулювання спорів, зокрема із сімейних, цивіль-

них, трудових, житлових, земельних правовідносин. На наш погляд, 

реалізувати вище вказане цілком можливо, запровадивши на націона-

льному рівні інститут мирових судів, як судів  першої інстанції, які 

розглядають нескладні справи, є найбільш наближені до народу, а про-

вадження в них оперативне, спрощене, спрямоване на забезпечення 



 Секція 4. Право на правосуддя як природне право людини  384 

права особи на швидке поновлення своїх прав. Оскільки основне їх 

завдання – це здійснення функції примирення сторін, забезпечення 

доступності правосуддя та запровадження спрощеного порядку прове-

дення судових засідань. 

В свою чергу, голова Верховного Суду України Я. Романюк, се-

ред пропозицій щодо зменшення навантаження на суди вбачає впрова-

дження механізмів вирішення так званих масових, групових позовів, 

які успішно функціонують у США, Канаді, Великій Британії, Японії [8, 

с.40]. Так, справді, неможливо не погодитись із цією пропозицією, 

адже бувають випадки в судах, коли вони розглядають однорідні спра-

ви із спільним предметом і підставами, регулюються одним і тим же 

законодавством, випливають із одних і тих правовідносин, і суди прий-

мають по суті однакові судові рішення. Наприклад, справи про захист 

прав споживачів, «дітей  війни», «чорнобильців», «афганців», питання 

субсидій, військовослужбовців та ін., що теж сприятиме економії часу, 

процесуальних засобів, судових витрат, зменшення кількості судових за-

сідань, явок до суду і як наслідок – підвищить ефективність цивільного 

судочинства через своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ.  

Як бачимо, перші кроки для реалізації судової реформи, метою 

якої є доступне, справедливе, ефективне судочинство послідовно здій-

снюються. Досягти більшої ефективності судової процедури щодо під-

вищення її оперативності можливо реалізацією переліченими вище 

заходами. Однак, зміни до чинного  законодавства повинні бути сис-

темними, комплексними, враховувати вітчизняний досвід та досвід 

європейських країн, наукові положення та доктрини. Адже основні 

вимоги до правосуддя – це його якість, справедливість, доступність, 

незалежність та своєчасність. 
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ГЛАСНІСТЬ І ВІДКРИТІСТЬ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ:  

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ  

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВАГУ ДО СУДУ 

 

Володіючи значними ресурсами правової інформації, сфера пра-

восуддя не може знаходитися поза зоною інформаційного простору. 

Громадяни, реалізуючи конституційне право вільно збирати, зберігати, 

використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в ін-

ший спосіб, на свій вибір (ч. 2 ст. 34 Конституції України), повинні 

знати, що таке судова влада, орієнтуватися у судовій системі, добре 

представляти її можливості по захисту своїх прав та законних інте-

ресів, бути проінформованими про стан судової практики.  Основне 

джерело отримання таких відомостей про судову систему –  засоби 

масової інформації (далі – ЗМІ). 

Значним подразником для суб’єктів судочинства, особливо для 

професіональних суддів можуть бути критичні виступи у пресі та інших 

ЗМІ, що пояснюється правовим положенням ЗМІ і суду. Якщо судова 

влада повинна бути неупередженою завжди і в усьому, то до діяльності 

ЗМІ це неприйнятно. Є видання, які не задумуються над тим, щоб наведе-

ні конфлікти і шляхи їх вирішення були проаналізовані та викладені на-

лежним чином з юридичної точки зору, а підіймають попит та ажіотаж за 

рахунок популізму, гонитви за сенсаційністю і скандальністю. 

Загалом заслуговує на підтримку позиція мас-медіа, які вдають-

ся до критичних виступів за матеріалами про корупційні злочини, в 

яких притягуються до відповідальності судді, підозрілі джерела їх 

прибутків та надприбутків, порушення моральних норм у спілкуванні з 

громадянами, пияцтво та інші порочні вчинки, які порушують Кодекс 

професійної етики. Такі матеріали журналістських розслідувань є од-

нією із серйозних підстав для недовіри до суддів, очищення від таких 

осіб суддівського співтовариства. 

Проте «тіньовою стороною» інтересу журналістів до судової 

влади є перейняття представниками «четвертої влади» на себе прямих 

прокурорських, а згодом – і суддівських обов’язків, висловлювання 

через ЗМІ безапеляційних суджень щодо наявності складу злочинів, 

кваліфікації правопорушень, достатності доказів, а відтак і законності 

судових рішень. У сумнівних ситуаціях за лаштунками газетних публі-

кацій інколи проявляються приватні інтереси. 
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Серед представників так званої «жовтої преси» побутує такий бага-

тозначний вираз: «погані новини – це хороші новини, а хороші новини – 

це не новини». Чи не тому в ЗМІ не зустрінеш позитивних публікацій про 

роботу суддів – широкій публіці вони нецікаві, навіть якщо діяльність 

судді є прикладом самовідданого служіння судочинству. 

У п. 51 постанови Європейського Суду з прав людини від 26 кві-

тня 1979 р. (скарга № 6538/74) у справі «Санді таймс» (The sunday 

Times) проти Сполученого Королівства, зазначено, що суддя Баклей у 

справі «Вайн продактс лтд.» проти Грін (1966 р.) сформулював норму 

про неповагу до суду таким чином: «Поява коментарів про поточний 

судовий процес у будь-якій формі, здатній завдати шкоди справедли-

вому розглядові справи, буде з боку будь-якої газети неповагою до 

даного суду. Відбутися таке може по-різному ... Може статися так, що 

коментар спричинить у той чи інший спосіб тиск на одну із сторін у 

даній справі, як-то: завадить їй вести судовий процес, спонукає її по-

годитися на мирову угоду на таких умовах, які за інших обставин вона 

не стала б розглядати, або вплине іншим чином на ведення справи, де 

вона повинна бути вільна у виборі засобів обвинувачення і захисту, 

користуючись при цьому порадами, але не піддаючись тиску» [5].  

У пункті 25 цього рішення викладено позицію лорда Дінінга з 

цього ж питання таким чином: «... Коли спір перебуває на розглядові 

суду і щодо нього ведеться активне провадження ... ніхто не повинен 

коментувати його таким чином, щоб це представляло реальну і серйоз-

ну загрозу справедливому судовому розгляду даної справи, наприклад, 

шляхом впливу на суддю, присяжних або свідків, або шляхом ство-

рення у населення у цілому упередженого ставлення проти однієї із 

сторін у спорі. Навіть якщо особа, яка висловлює свої зауваження у 

справі, щиро вірить у їх правильність, у тому разі, якщо вони передба-

чають судове рішення до закінчення судового розгляду, то це все одно 

є неповагою до суду. Ніхто не вправі здійснювати несправедливий 

тиск на одну із сторін розгляду для того, щоб змусити її відмовитися 

від своєї скарги, відмовитися від захисту або піти на мирову угоду на 

таких умовах, за яких за інших обставин не стала б і розглядати». Про-

ведення «газетного суду» дозволяти не можна [5].  

Прикладом безвідповідального ставлення до слідчого підкоміте-

ту Сенату Конгресу США, якого було створено після потоплення па-

роплаву «Титанік» 15 квітня 1912 р. з метою встановлення причин ка-

тастрофи та був наділений суддівськими функціями, були нападки з 

боку преси не лише американської, але і британської. Жертви катаст-

рофи, які залишилися живими, у тому числі члени екіпажу «Титаніка», 

не лише давали свідчення слідчому підкомітету, але й опинилися під 

атаками численних «акул пера», які публікували не лише відомості про 
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фактичні обставини потоплення «Титаніка», але й висували і виплес-

кували на сторінки преси свої версії щодо того, хто має нести відпові-

дальність за зіткнення з айсбергом. Після повернення пасажирів – під-

даних Великої Британії, розслідування трагедії слідчою комісією Бри-

танського парламенту відбулося у більш констуктивній обстановці [6]. 
Відтак будь-яку журналістську оцінку матеріалів справ, що роз-

глядаються в суді, критику процесуальних рішень і поведінки судді і 
навіть висловлення сумнівів з приводу правильності позицій суддів до 
висловлення ними остаточного рішення слід розцінювати як істотне 
правопорушення. Відносну свободу таких оцінок  журналісти можуть 
здобути лише після ухвалення судом остаточного рішення. 

Щодо транспарентності судової влади О. Овсяннікова вирізняє 
нарівні з іншими такий її необхідний елемент, як забезпечення режиму 
роботи судових органів, при якому будь-якого громадянина, який ба-
жає бути присутнім на судовому розгляді, допустять до будівлі суду. 
На жаль, у сучасній практиці частіше зустрінеш приклади невиконан-
ня, чим реалізації такого обов’язку. Перш ніж говорити про відкри-
тість судового розгляду, потрібно говорити про відкритий режим ро-
боти судової установи. Судова система закриває двері будівель судів, 
куди практично неможливо потрапити без пред’явлення повістки або 
паспорта  [4, с.45].   

Але реалізація права на свободу збирати, зберігати, використо-
вувати і поширювати інформацію неможлива як без її судового захис-
ту, так і без протидії зловживанням цією свободою.  

Технічні питання забезпечення транспарентності судової систе-
ми для ЗМІ вирішувалися в рамках судової реформи і в цьому було 
досягнуто  певних позитивних результатів.  Хоча трапляються випад-
ки, коли інформація стосовно судової системи надається у перекруче-
ному або неправильному вигляді. 

Конфліктність такої ситуації пояснюється недосконалістю пра-
вової бази, що регламентує доступ до інформації про діяльність судів і 
порядок її поширення. Більшість протирічь між судами і представни-
ками ЗМІ виникає у зв’язку із обмеженням присутності представників 
ЗМІ у судових засіданнях, заборон на проведення фото-, кіно-, відеоз-
йомки під час процесів, яке журналістами сприймається як обмеження 
гласності, а суддями як  прояв неповаги до суду. 

Відповідальність за прояв неповаги до суду проголошено ст. 129 
Конституції України [3], а також передбачено ст. 185-3 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення [2].  

Вивчаючи зарубіжний досвід юридичної відповідальності за 
прояв неповаги до суду, В. Дудін зауважує, що під неповагою до суду 
розуміється будь-яке втручання у відправлення правосуддя, в тому 
числі: перечасні публікації у пресі, обговорення судових процесів, 
будь-які критичні зауваження на адресу суддів [1].  

З метою вирішення проблем, що ускладнюють ефективну взає-
модію судів і преси, можна запропонувати наступні шляхи їх вирішен-
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ня: укомплектувати суди загальної юрисдикції прес-секретарями, зда-
тними налагодити ефективну взаємодію із засобами масової інформа-
ції у регіоні, комунікації під час кризових ситуацій, висвітлення розг-
ляду резонансних справ та використання сучасних засобів комунікації 
для висвітлення роботи суду; встановити чіткі правила участі преси у 
судових засіданнях; зробити ефективною систему доступу до відкритої 
судової інформації, використовуючи мережу Інтернет, через публікації 
рішень судів, що викликають найбільший інтерес з боку преси; озна-
йомити журналістів із судовою специфікою, основами юриспруденції 
та правилами доступу до судової інформації. 

Невирішеність цих питань призводить до того, що не отримавши 
компетентного коментування якогось питання від експертів у суді, 
журналісти домислюють власні коментарі, перекручують факти, 
що призводить до конфліктів, взаємних непорозумінь, упередженості 
оприлюднених матеріалів. 

Поведінка будь-якої особи (в тому числі і представника ЗМІ), 
яка є неприйнятною по відношенню до суду при здійсненні ним судо-
чинства, повинна бути сформульована у законі досить детально, як і 
заходи покарання за вчинені протиправні дії.  Це необхідно для того, 
щоб особа могла зорієнтуватися в тому, які правові норми застосову-
ються до даного випадку, узгодити свою поведінку з цими нормами та 
мати можливіть передбачити наслідки за результатами таких дій. 
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Судово-правова реформа є важливим компонентом будь-якого 

реформаторського втручання у процесуально-правове регулювання, 
що завжди супроводжується необхідністю уточнення та додаткового 
окреслення об’єкту та предмету механізму цивільного процесуального 
регулювання (далі – МЦПР). Як справедливо зауважує Н. Кузнєцова, у 
своїй еволюції людство демонструє природну зміну парадигми суспі-
льного розвитку [1, с. 44]. Тому сама логіка розвитку сучасного право-
суддя обумовлює його орієнтованість на пошук адекватних методоло-
гічних підходів до вивчення об’єкту й предмету МЦПР, як комплекс-
ного явища, і відповідно, формулювання висновків концептуального 
характеру, які могли би бути покладені в основу уніфікованої моделі 
цивілістичного судочинства.  

Усі спроби визначити об’єкт і предмет МЦПР серйозно усклад-
нюються триваючим процесом реформування цивільного процесу й 
судочинства в цілому, під час якого відбувається кардинальне перемі-
щення акцентів у всіх процесуальних правовідносинах у бік задово-
лення інтересів та захисту прав і свобод пересічного громадянина як 
сторони судового розгляду. Тим більше, що подальше систематизоване 
дослідження об’єкта і предмета МЦПР повинно обов’язково поєднува-
тись із послідовним втіленням у життя заходів судово-правової рефор-
ми в Україні, не обмежуючись уточненням напрямків його наступного 
вивчення або переглядом особливостей функціонування. Тому, усві-
домлюючи комплексний характер обраної для дослідження теми, вва-
жаємо за доцільне перш ніж перейти безпосередньо до встановлення 
об’єкту МЦПР, звернутися до одного із найбільш обговорюваних пи-
тань вітчизняної процесуальної науки, залишитися осторонь осмис-
лення якого неприпустимо для жодної із сучасних наукових робіт.  

Мова йде про можливість і доцільність уніфікації процесуально-
правових норм на міжгалузевому рівні. Постановка такого питання є 
природною, адже, як відзначає В. І. Бобрик, право взагалі є уніфікова-
ним регулятором суспільних відносин, і ця уніфікованість є не-
від’ємною ознакою кожної норми права, яка застосовується до неви-
значеної кількості схожих (одноманітних) правовідносин [2, с. 92].  

Не виходячи за межі окресленого предмету дослідження зазна-
чимо, що ми поділяємо точку зору тих науковців, які відстоюють про-
позиції щодо інтеграції цивільного процесуального, господарського 
процесуального права і адміністративного процесу. Зокрема, ми поді-
ляємо твердження В. В. Комарова, який узагальнює, що оскільки в 
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основу конструкції цивілістичних процесів (усіх, окрім кримінального) 
покладені позов і позовне провадження, то базові інститути цивільного 
процесуального права і цивільного процесу можуть бути основою єди-
ного процесуального кодексу, який містив би правила розгляду циві-
льних, господарських і адміністративних справ [3, с. 39]. 

Не вдаючись глибоко до цієї наукової дискусії, яка зрештою не 
охоплюється поставленими перед нами завданнями, зауважимо лише, 
що, з нашої точки зору, справді дієвою і результативною буде та уні-
фікація процесуальних галузей права нашої держави, яка стосувати-
меться не тільки окремих норм процесуального права, але й усіх судо-
вих процедур, починаючи від пред’явлення позову і завершуючи судо-
вим контролем за виконанням ухвалених рішень (постанов, ухвал, на-
казів). Ми погоджуємось із позицією О. В. Кіріяк, яка стверджує, що у 
процесі уніфікації процесуальних галузей права слід послідовно здійс-
нити науково виважену синхронізацію не лише окремих процесуально-
правових норм відповідних законодавчих джерел, але й по можливості 
стандартизувати усі судові провадження та відповідні процедури циві-
льного процесуального права, господарського процесуального права та 
адміністративного судочинства [4, с. 99]. 

Згідно з визначенням тлумачних словників, об’єктом є те, на що 
спрямована пізнавальна та інша діяльність суб’єкта, і тому універсальним 
об’єктом є природа, суспільство і людина [5, с. 354]. Вважаємо, що варто 
погодитися з позицією О. Ф. Скакун, яка стверджує, що під об’єктом ма-
ються на увазі конкретні сфери об’єктивної дійсності, натомість під пред-
метом розуміють певний зріз об’єкта пізнання [6, с. 4]. Враховуючи той 
факт, що загальна теорія права відіграє роль узагальнюючого каркасу для 
решти галузевих правових конструкцій, вважаємо, що таке співвідношен-
ня можна перенести й у площину нашого дослідження.  

Повертаючи безпосередньо до теми нашого дослідження, слід 
підсумувати – якщо виходити з того, що основним завданням цивіль-
ного судочинства, у широкому розумінні, є усунення правової неви-
значеності, то очевидно, що об’єктом МЦПР буде цивільне процесуа-
льне регулювання правовідносин сторін цивільного процесу, що вини-
кають, змінюються і припиняються у зв’язку з наявністю відповідної 
правової невизначеності спірного чи безспірного характеру. Натомість 
у вузькому розумінні, об’єктом МЦПР буде система цивільних проце-
суальних правовідносин, на які впливають процесуально-правові засо-
би цивільного процесуального регулювання.  

У сфері цивільного процесуального права об’єкт і предмет МЦПР 
паралельно відтворюють ідеалістичне відображення цивільних процесуа-
льних правовідносин. Тому, якщо об’єктом МЦПР, як було визначено 
вище, є своєрідний порядок, який складається із сукупності процесуаль-
них процедур, що утворюють єдину систему, упорядкованих цивільним 
процесуальним законодавством елементних утворень, то предметом 
МЦПР, очевидно, і будуть ці елементні утворення, які можна досліджува-
ти з різних кутів зору. Серед визначальних особливостей змісту цього 
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підходу можна виділити те, що саме при такому розумінні досягається 
безпосередня матеріалізація компонентів об’єкта МЦПР.  

Зазвичай поняття «об’єкт» визначають як те, куди спрямована 
дослідницька діяльність вченого, це може бути дія, процес або явище, 
що формують розглянуту проблему, яка вивчається. Відповідно, це та 
сукупність зв’язків, відносин та властивостей, яка існує об’єктивно в 
теорії і практиці та виступає джерелом необхідної для дослідника ін-
формації. Тому предметом пізнання (у нашому випадку предметом 
МЦПР) можна визначати досліджувані з певною метою властивості 
об’єкта. Як вірно відзначає Є. В. Свінін, предметом є концентрований 
вираз «ідеї» усього правового регулювання [7, с. 131].  

Що стосується наступного підходу до визначення предмету МЦПР, 
то у дослідженні цього питання неможливо обійти увагою той факт, що 
цивільне процесуальне право, будучи фундаментальною галуззю права, 
дозволяє у порядку цивільного судочинства розглядати справи з різних 
матеріально-правових галузей. А отже, і предмет МЦПР безумовно зале-
жатиме від того, яка саме справа (з цивільних, житлових, земельних, сі-
мейних чи трудових відносин) розглядатиметься у порядку цивільного 
судочинства. Оскільки в основу для виділення відмінних особливостей 
предмету МЦПР покладено різну галузеву приналежність матеріально-
правових відносин, з яких виник спір, що вирішується у порядку цивіль-
ного судочинства, – є достатньо підстав назвати цей підхід до визначення 
предмету МЦПР «функціонально-галузевим».  

Проаналізувавши сутність та особливості дії МЦПР у цивільно-
му судочинстві, можна виділити три підходи щодо визначення предме-
ту цього процесуально-правового феномену. Перший із них стосува-
тиметься структурної будови МЦПР (тобто стосуватиметься елеме-
нтних утворень у його складі), другий – функціонально-галузевого 
аспекту дії (тобто стосуватиметься особливостей конкретної циві-
льної процесуальної справи з сімейних, земельних, цивільних, трудових 
тощо правовідносин, що виникає з приводу порушення, невизнання чи 
оспорення певних прав, свобод і інтересів), а третій міститиме критерії 
визначення ефективності МЦПР на кожній конкретній стадії цивільно-
го процесу (тобто стосуватиметься цивільного процесуального регу-
лювання декларативного чи процедурного характеру).  

Підставою для такого розмежування, на наш погляд, є та обста-
вина, що сутність виділених вище підходів характеризується широкою 
автономністю та відокремленістю як зовнішніх проявів відповідної 
сукупності, так і їхнього внутрішнього змісту. Оскільки кожен із  під-
ходів не є відокремленим від інших, а, навпаки, органічно вплетений у 
дію МЦПР у сукупності з іншими підходами (зокрема, через те, що всі 
вони регламентуються нормами цивільного процесуального законо-
давства та наразі перебувають на стадії інтенсивної взаємодії та рефо-
рмування в силу перехідного етапу розвитку цивільного процесуаль-
ного права України).  
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Висновок. Загальнотеоретична конструкція предмета МЦПР скла-
датиметься з трьох рівнів. Цим самим можна буде досягнути оптимально-
го балансу між внутрішнім та зовнішнім проявами функціонування 
МЦПР цивільного судочинства і, зрештою, окреслити засади нових тен-
денцій розвитку процесуального права нашої держави в цілому. 
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Специфіка справ про банкрутство зумовлена їх публічним ха-

рактером, необхідністю охорони та захисту значної кількості 
протилежних за змістом інтересів учасників провадження і, що є 
головним, – особливою судовою процедурою. Визначення особливого 
порядку розгляду справ про банкрутство є невипадковим, оскільки 
процедура банкрутства покликана вирішувати подвійне завдання: з 
одного боку – задовольнити вимоги кредиторів, а з іншого – відновити 
платоспроможність боржника. 

Господарський процесуальний кодекс України у п. 2 ч. 1 ст. 12 
та Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» (далі – Закон про банкрутство) у ст. 10 
встановлюють, що справи про банкрутство підвідомчі господарським 
судам. Господарський суд є єдиним в Україні органом, уповноваженим 
розглядати дану категорію справ. Суд покликаний, з одного боку, 
забезпечити задоволення вимог кредиторів на засадах пропорційності, 
черговості та справедливості. З іншого боку, суд повинен постаратися 
зберегти боржника як суб’єкта господарювання (із відповідним 
збереженням робочих місць, економічної стабільності регіону, галузі 
тощо) або ж навпаки – ліквідувати неефективно працюючого суб’єкта 
підприємництва. Який шлях розвитку справи обирати – це рішення 
судді, який повинен керуватися внутрішнім переконанням і 
враховувати інтереси як економіки країни в цілому, так і інтереси 
конкретних учасників провадження у справі про банкрутство.  

Завдання суду – співставити вимоги держави та суспільства з ін-
тересами конкретної юридичної або фізичної особи, знайти компроміс, 
не допускаючи ситуації, коли вимоги публічного інтересу повністю 
придушують приватний інтерес, і навпаки – коли публічні інтереси 
зовсім не враховуються судом [1, с. 66]. Для правовідносин неспромо-
жності характерною є висока конфліктогенність між учасниками про-
вадження у справі про банкрутство, зумовлена бажанням кожного 
суб’єкта (як боржника, так і кожного з кредиторів) максимально захис-
тити свої інтереси. Це зумовлює необхідність залучення до відносин 
неспроможності незалежного арбітра, який би не лише контролював 
дії учасників справи про банкрутство, але і сам виступав активним 
учасником процесу, суб’єктом контролю за діяльністю всіх учасників 
справи та, у разі необхідності, навіть суб’єктом доказування. Здебіль-
шого справи про банкрутство відрізняються широким колом учасників 
(кредиторів), складністю питань, що вирішуються господарським су-
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дом, необхідністю дослідження багатьох документів, що, звісно, пот-
ребує певного часу для повноти встановлення обставин справи [2, с. 
45]. Розгляд справ про банкрутство, на думку І.О. Вечірко, є самостій-
ною формою процесуальної діяльності господарського суду, що зумо-
влено значною специфікою процесуальних відносин у справах про 
банкрутство [3, с. 233]. 

Б.М. Поляков виділяє контрольну та юрисдикційну (правосуддя) 
функції господарського суду у справі про банкрутство. У процедурі 
банкрутства не вирішується спір по суті. У суду тут зовсім інші задачі 
та функції. Так, суд наділений функціями контролю, і якщо учасники 
справи не дотримуються вимог законодавства, то суд не затверджує 
різного роду документи (план санації, мирову угоду, ліквідаційний 
баланс, звіт арбітражного керуючого і т.д.), не визнає грошові вимоги. 
Іншими словами, зазначає науковець, розглядаючи справу про банк-
рутство, суд виступає апеляційною інстанцією стосовно дій учасників 
процедури банкрутства [4, с. 95]. 

Як вірно зазначає Л.М. Ніколенко, контроль, як відомо, є ефек-
тивним тільки тоді, коли в руках контролюючого є документ, що до-
зволяє залучити контрольованого до відповідальності за неналежне 
виконання обов’язків [5, с. 34-35]. Нова редакція Закону про банкрутс-
тво значно розширила межі впливу господарського суду на учасників 
провадження, зокрема, на арбітражного керуючого. Тепер межі реагу-
вання суду на недобросовісні дії арбітражного керуючого не залежать 
від процесуальної активності учасників справи про банкрутство. Зокрема, 
суд може усунути арбітражного керуючого (розпорядника майна, керую-
чого санацією, ліквідатора) від виконання ним своїх обов’язків як за наяв-
ності клопотання учасників процесу (комітету кредиторів, органу, упов-
новаженого управляти державним майном – для державних підприємств  
та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності 
перевищує 50 відсотків), так і за власною ініціативою. 

На нашу думку, можна говорити про ще одну специфічну функ-
цію господарського суду у справі про банкрутство – організаційну. Це 
обумовлено особливим статусом суду у справі про банкрутство, який 
не лише здійснює правосуддя, контролює дії учасників, але й у певних 
випадках впливає на хід справи про банкрутство. 

У науковій літературі звертається увага на дискреційний харак-
тер повноважень господарського суду взагалі та у справах про банк-
рутство, зокрема. Найчастіше для характеристики дискреційних пов-
новажень використовується категорія «розсуд», так що вказані поняття 
розглядаються як взаємозамінювані. З цього приводу В.Б. Авер’янов 
зазначав: «дискреційна влада – спосіб реалізації публічної влади, за 
яким відповідний суб’єкт влади (орган чи посадова особа) застосовує 
надані йому в межах закону повноваження на власний розсуд, без не-
обхідності узгодження в будь-якій формі своїх дій з іншими 
суб’єктами» [6, с. 195]. Л.М. Ніколенко під дискрецією стосовно дія-
льності суду розуміє комплекс повноважень, виражених у правах, які 
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надані органу правосуддя поступати певним чином в конкретних ситу-
аціях, вказаних законодавцем для здійснення процесу судочинства з 
ряду причин [7, с. 32]. На думку російського дослідника С.М. Лисенко, 
розглядаючи неспроможність (банкрутство) як певну систему управ-
ління, варто розглядати арбітражний суд як один з основних елементів 
(суб’єктів) даної системи, який володіє широким спектром дискрецій-
них повноважень та підвищеною процесуальною активністю [8, с. 
163]. У справі про банкрутство дискреційні повноваження господарсь-
кого суду можуть проявлятися  у виборі арбітражного керуючого з-
поміж декількох кандидатур, а іноді – навіть у виборі наступної судо-
вої процедури, що буде застосовуватися до неспроможного боржника. 

Висновки. Господарський суд займає особливе становище у сис-
темі відносин неспроможності. У справах про банкрутство роль господар-
ського суду значно відрізняється від його ролі у позовному провадженні, 
оскільки тут суд наділений широким колом повноважень, які він в праві 
реалізовувати незалежно від процесуальної активності сторін. 
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СУДОВИЙ ЗАХИСТ ЯК ГАРАНТІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО 

ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ 

 

Судовий захист – один з найбільш ефективних механізмів гаран-

тування прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина. Судо-

вий захист здійснюється конституційним, адміністративним, криміна-

льним та цивільним судочинством. Конституційне судочинство спря-

моване на визначення відповідності всіх суспільних відносин, які ви-

никають внаслідок реалізації законів і підзаконних актів на відповід-

ність конституції України. Конституційний суд України у 2001 р. при-

йняв рішення, щодо реалізації ст. 39 Конституції України, яка перед-

бачає право на мирні збори. Право на мирні зібрання – одне з осново-

положних конституційних прав, реалізація якого свідчить про стан 

прав і свобод у будь-якій державі.  

Конституційне право на мирні зібрання є одним із основополо-

жних прав людини. Коли це право порушується, то будь яка особа має 

можливість звернутися в суд з проханням захисту цього права. Право 

на судовий захист було предметом наукових досліджень багатьох вче-

них, які використовували різні підходи до визначення його суті. Дослі-

дження права на судовий захист було здійснено  П. Ф. Елисейкіним, 

який розглядав право на судовий захист як суб'єктивне та конститу-

ційне право [3, с.5]. Як вважає Ківалов С.В. судовий захист є найви-

щою формою гарантії прав людини. Це підтверджується не лише сві-

домістю громадян демократичного суспільства, а й конструкцією дер-

жавного механізму [4]. 

Сидоренко    М. В. охарактеризував право на судовий захист  як 

гарантоване Конституцією України право на звернення до судових 

органів у разі порушення прав, законних інтересів чи свобод уповно-

важеної особи, яке конкретизується в матеріальних галузях права. Ін-

коли право на судовий захист прирівнюється до права на правосуддя 

або на судове рішення. Так, А. А. Добровольский вважає, що кожен 

громадянин має право на захист своїх інтересів, суб'єктивних прав, на 

правосудне рішення [5, с.119].  

Деякі автори визначають право на судовий захист як одночасно 

інститут матеріального та процесуального права [6, с.2-3.]. Такої точки 

зору дотримується С. Ю. Кац, який вбачає в праві на захист універса-

льний інститут процесуального і матеріального права [7, с. 135.], а та-
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кож А. Н. Кожухарь, який зазначає, що інститут права на судовий за-

хист має не тільки матеріальний, але й процесуальний зміст [8, с. 25]. 

Зокрема, стаття 55 Конституції  України надає кожному право 

після використання всіх національних засобів правового захисту звер-

татись за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ чи відповідних органів міжнародних організацій, чле-

ном або учасником яких є Україна, а стаття 152 зобов'язує державу 

відшкодовувати матеріальну чи моральну шкоду, завдану фізичним 

або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними 

[2, с.22-23]. Тепер перейдемо до дослідження судового захисту права 

на мирні зібрання. Свобода мирних зібрань визначається як одна з фу-

ндаментальних свобод у Загальній декларації прав людини та захища-

ється усіма найбільш важливими міжнародними та регіональними до-

кументами у сфері прав людини. Для країн-учасниць ОБСЄ основопо-

ложними міжнародними документами є: Міжнародний пакт про гро-

мадянські і політичні права 1966 р. (стаття 21) в якому зазначається 

що, «Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не 

підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до 

закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 

державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здо-

ров’я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб», 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. (стаття 11), яка вказує на те, що «1. Кожен має право на 

свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, 

включаючи право створювати профспілки та вступати до них для за-

хисту своїх інтересів. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним об-

меженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської 

безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здо-

ров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не 

перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих 

прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адмініст-

ративних органів держави», Американська конвенція з прав людини 

1969 р. (Стаття 15) підкреслює, що «Визнається право на мирні зібран-

ня без зброї. Користування цим правом не підлягає ніяким обмежен-

ням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної без-

пеки, для забезпечення громадського порядку, охорони здоров’я і мо-

ральності населення або захисту прав і свобод інших осіб» та Конвен-

ція Співдружності Незалежних Держав про права та основні свободи 

людини 1995 р. (Стаття 12) передбачає, що «1. Кожен має право на 

свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з іншими особами, 
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включаючи право створювати профспілки та вступати до них для за-

хисту своїх інтересів. 2. Здійснення цих прав не підлягає жодним об-

меженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в 

демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської 

безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здо-

ров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не 

перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих 

прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адмініст-

ративних органів держави» [1]. 

Суд при винесенні рішення яке стосується відновлення права на 

мирні зібрання керується Основним Законом в якому вказано, що грома-

дяни мають  можливість організації та проведення таких публічних захо-

дів:1) зборів; 2) мітингів; 3) походів; 4) демонстрацій. Також громадянами, 

які організовують та проводять мирні зібрання  має бути виконано дві 

умови:1) публічний захід має мати виключно мирний характер і учасники 

його повинні бути без зброї; 2) такий захід має бути санкціонований – 

попередньо погоджений і дозволений органами влади на місцях. 

Обмеження реалізації цього конституційного права можливі 

лише за рішенням суду і мають на меті запобігання заворушенням чи 

злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 

інших людей [9]. 

У 2016 році кількість розглянутих судами справ щодо обмежен-

ня свободи мирних зібрань суттєво знизилась, порівняно з 2015 роком 

(37 справ за даними ЄДР у 1 інстанції), у 2014 році – 113 справ, а у 

2012 аж 358. За 4 роки відбулося десятикратне падіння кількості позо-

вів про обмеження мирних зібрань. У 2015 році суди заборонили 19 

зібрань (51%) у 2011(89%), у 2012(88%), у 2013-2014(83%). 

Дуже важливо, що апеляційний суд у 4 з 7 випадків приймав рі-

шення на користь організаторів мирних зібрань. А Вищий адміністра-

тивний суд прийняв рішення на користь організаторів мирних зібрань 

у 2 з 3 випадків.  

Лідером по обмеженню права на мирні зібрання вже як 5 років є 

Харківська область. Більшість судових заборон у цій області останні 

роки пов'язують з наявністю терористичної загрози і неспокійної сус-

пільно-політичної ситуації на цій території [10]. Також варто наголо-

сити на тому, що суди застосовують при вирішенні справ пов'язаних з 

порушенням та заборонами мирних зібрань практику Європейського 

суду з прав людини у зв'язку з  відсутністю достатнього національного 

законодавства у цій сфері.  

Висновки. Отже, очевидним є те, що проблематика питання су-

дового захисту як гарантії конституційного права на мирні зібрання є 

дуже важливою. Органи державної влади повинні не лише охороняти 
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право на мирні зібрання, а й утримуватися від застосування необгрун-

тованих непрямих обмежень цього права. Судова практика щодо мир-

них зібрань в Україні поки що має мало спільного із європейськими 

стандартами в сфері прав людини. На жаль, у зв’язку з динамічністю 

відносин у сфері реалізації права на мирні зібрання судові рішення не 

часто оскаржують до судів вищих інстанцій, тому судова практика не є 

уніфікованою. Немає й роз’яснень Вищого адміністративного суду з 

таких питань. Цьому сприяє й відсутність спеціального закону, який 

відповідав би міжнародним стандартам та ідеї про те, що зібрання, 

поки воно є мирним, не може вважатися незаконним. 
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОД 

 
У третє тисячоліття людство увійшло із величезними здобутка-

ми і прорахунками. У лексиконі людини з’явилося нове слово, яке не 
тільки пасивно супроводжує інтенсивний розвиток людської цивіліза-
ції, а й бере у цьому процесі безпосередню активну участь. Глобаліза-
ція... Серед усіх соціокультурних процесів вона стала чи не найзагаль-
нішим явищем сучасності: об’єктивною реальністю, без якої важко 
уявити політичний, економічний, соціальний чи культурний поступ 
суспільства. Як і будь-який інший всеохоплюючий і впливовий процес, 
глобалізація має свої „за” і „проти”, та незважаючи ні на що, глобалі-
заційні тенденції продовжують проявлятися у найрізноманітніших 
сферах життя. Не маючи єдиного розуміння сутності глобалізації, нау-
ковці тлумачать її і як соціальний процес, і як стан суспільства, і як 
систему взаємовідносин або чергову стадію  соціокультурного, соці-
ально-політичного розвитку, а то й як міф. Та все ж шалені ритми но-
вого світу не можуть не акцентувати увагу на людині, яка водночас є 
генератором нових ідей, нового світобачення. 

Шлях України до європейського співтовариства, динамічний 
розвиток міжнародного співробітництва нашої держави із європейсь-
кими країнами у всіх сферах суспільного буття, в тому числі і в галузі 
боротьби зі злочинністю, ставлять перед вітчизняною наукою нові за-
вдання. Виконання даних завдань потребує науково-практичного об-
ґрунтування із погляду тих проблем, які виникли в Україні у зв’язку із 
прямою агресією злочинних організацій міжнародного масштабу, яка 
ставить під загрозу не тільки національну безпеку, але і сам факт існу-
вання держави в її нинішніх кордонах.  

Той факт, що така ситуація склалася в центрі Європи, в Україні, 
свідчить, що міжнародною спільнотою та національною системою за-
безпечення державної безпеки був недооцінений економічний, полі-
тичний, організаційний та мілітарний потенціал транснаціональної 
організованої злочинності, що призвело до тяжких наслідків глобаль-
ного масштабу у вигляді руйнації системи міжнародної безпеки, заги-
белі людей, руйнування політичної, соціальної та економічної системи 
окремих регіонів українського Сходу. 

Сьогодні стало очевидним і на різних рівнях обговорюється і 
сприймається той факт, що розраховувати на успіх у протидії і бороть-
бі із злочинністю виключно на дію кримінально-правових чи конвен-
ційних норм не має сенсу. Це лише точкова реакція на прояви злочин-



 Секція 5. Антропосоціокультурна природа кримінального права… 404 

ності, а коли мова йде про транснаціональну злочинність можна смі-
ливо стверджувати: норми будь-якої окремо взятої держави, нехай са-
мої розвиненої, не можуть успішно справитись із таким видом злочин-
ності як транснаціональна.  

Науковцями й експертами дедалі більше акцентується увага на 
потребі створення необхідного правового поля, яке б виступало одно-
часно врегулюванням двох тенденцій глобалізації: індивідуалізації та 
тоталізації буття в сучасному світі, а також на необхідності здійснити 
етичний поворот у міжнародних відносинах, як крок до запобігання 
сучасним кризовим явищам. 

Що являє собою транснаціональна організована злочинність як 
явище сучасності? Сучасна транснаціональна організована злочинність 
є міжнаціональним феноменом - це константа.  

Незважаючи на те, що цей термін активно використовується 
вже майже сорок років, саме поняття «транснаціональний», або «тран-
скордонний» викликає питання не лише у працівників правоохоронних 
органів, але й у науковців, експертів, оскільки чітке визначення цього 
явища відсутнє в науковій літературі, національних та міжнародних 
нормативних документах. 

Як зазначає А. Дорошенко, проблема виникнення, формування 
та розвитку транснаціональної злочинності розглядається більшістю 
дослідників як в Україні, так і за кордоном у загальному контексті ви-
никнення злочинності та розвитку її організованих форм [1, с.7].  

До недавнього часу сферою діяльності організованої злочинно-
сті було паразитування на "класичних" пороках-недоліках людей: нар-
котики, секспослуги, азартні ігри та їх фінансове забезпечення. Жорст-
ка державність розвинених країн чітко регулювала розмір і напрям 
вливань кримінальних капіталів в легальний сектор і тим самим не 
давала можливість кримінальним угрупованням претендувати на місце 
і роль в легальній владній піраміді. 

Сучасні реалії розвитку транснаціональної злочинності засвід-
чують, що вона набула принципово нової якості, а отже не просто роз-
вивається і перетворюється у злочинні організації різного ступеня ор-
ганізаційної складності, численності та міри впливу, але трансформу-
ється і здатна утворювати квазі-державні утворення кримінальної 
спрямованості, які намагаються за допомогою терористичної діяльнос-
ті, на основі прямої агресії, в тісному контакті із іноземними спеціаль-
ними службами, створювати регіони, в яких не діє право, але діє кри-
мінальна мораль, кримінальні цінності та кримінальний спосіб існу-
вання в усіх сферах суспільного буття.  

Це дає підстави нам стверджувати, що транснаціональна зло-
чинність виникла не на основі плавного переходу від організованої 
злочинності, а на основі трансформації соціуму. Трансформація озна-
чає перетворення сутнісних компонентів соціуму, всіх сфер суспільно-
го життя, в тому числі і злочинності. 
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Водночас, на нашу думку, ці теоретичні напрацювання характе-
ризують з різних боків фактично явище сучасної цивілізації – трансна-
ціональну злочинність, яка створена людською цивілізацією, є об’єк-
тивним продуктом цивілізаційних процесів. При аналізі факторів тран-
снаціональної злочинності необхідно насамперед враховувати, що ха-
рактер і динаміка транснаціональної злочинності – лише одне з побічних, 
поряд з локальними війнами, культурним декадансом, наркоманією, тощо, 
негативними явищами, причини яких криються у цивілізаційних супереч-
ностях, а саме в протиріччях буття і духовності; інституційному проти-
борстві релігій, ідеологій, що поляризують погляди на справедливість, 
свободу та інші загальнолюдські цінності; відмінності культурно-
історичних традицій, правових і моральних систем тощо. 

Про те, що глобалізація являє собою фактор, який визначає роз-
виток злочинності, було заявлено на рівні ООН у доповіді «Глобаліза-
ція злочинності: оцінка загрози міжнародної організованої злочиннос-
ті» [4]. У доповіді констатується, що сьогодні злочинний ринок покри-
ває всю планету, заборонені товари виробляють на одному континенті, 
перевозять на другий, а продають на третьому і таким чином, сучасна 
злочинність, слідом за загальними тенденціями глобалізації, також 
набуває глобальних, транснаціональних рис. 

Отже, глобалізація злочинності є нині головною тенденцією її 
кримінальної трансформації. Сучасні злочинні організації розповсюдили 
свою діяльність на всі регіони світу, витягуючи злочинні доходи букваль-
но з усього, будь то занепад політичного ладу, погіршення економічної 
ситуації, зростання тіньової економіки, вільний доступ до зброї, наплив 
біженців тощо. Кримінальний світ як "антисуспільство" володіє всіма 
ознаками соціума, в якому він діє, а іноді і розвивається прогресивними 
темпами, особливо коли соціум знаходиться в стані кризи.  

Дослідження глобальних трансформаційних процесів, як прави-
ло, пов’язується з кризовими явищами в економічній, політичній, соці-
альній, культурній та інших сферах. Якраз  проявами глобальної кри-
зовості останніх років є феномени транснаціональної злочинності, кі-
берзлочинності та глобального тероризму. Серед причин зростання 
глобальних проявів злочинності: транспарентність державних кордо-
нів, неефективність інститутів і механізмів глобальної безпеки, бід-
ність населення окремих країн, втрата ідеологічних, духовних і мора-
льних цінностей окремих суспільств. 

У глобальному діалозі цивілізацій партнерство ускладнене соціо-
культурною проблематикою. Тому потреба виокремлення соціокультур-
ного вимірів глобалізації зумовлена необхідністю вироблення основи для 
утвердження реальної стабільності в умовах глобального багатополярного 
світу, ефективної протидії глобальним викликам і загрозам, формування 
цінностей майбутньої цивілізації. В. Фокс  у монографії "Введение в кри-
минологию" вказує: "Злочинність - побічний продукт цивілізації.  В осно-
ві будь-якого пояснення злочинності повинно лежати розуміння поведін-
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ки, розуміння розвитку суспільства і системи кримінального правосуддя, 
що забезпечує контроль над поведінкою" [3]. 

Сьогодні ступінь криміналізації суспільства в цілому і держави 
Україна зокрема, ставить під загрозу сам факт їх існування. Ми повин-
ні усвідомлювати, що завершення процесу криміналізації держави зда-
тний привести до утворення держави нового типу – держави криміна-
льної. Які ключові фактори криміналізації держави як соціального фе-
номену? Напевно, під кримінальною державою слід розуміти процес 
домінування кримінальних цінностей в системі світогляду і світо-
сприйняття більшістю громадян і домінування системи кримінальних 
відносин, в тому числі і у системі управління, при декларуванні пріо-
ритету формального права. 

Корумпованість влади веде до її переродження в інститут зло-
чинної експлуатації. Як справедливо зазначає В.В. Лунєєв, головною 
небезпекою була і є злочинність у поєднанні з високим посадовим ста-
новищем, інтелектом і багатством [2, с.478]. Транснаціональна органі-
зована злочинність – реальний крок до криміналізації суспільства. Се-
ред основних факторів криміналізації суспільства можна виділити:  
1. Ціннісний вакуум (відсутність цільових ціннісних орієнтирів, вирі-
шення завдань вузьких груп-інтересів), ціннісні орієнтири без підкріп-
лення моральними цінностями втрачають свою суть. Слабка держава і 
відсутність цінностей у суспільстві – це найгірша комбінація для нього 
ж і найвигідніша для прогресу злочинності. 2. Інформаційний вплив, 
який виправдовує і легітимізує кримінальні явища. 3. Одним із завдань 
злочинності - рекрутизування людей у кримінальне "антисуспільство". 

Слід зазначити, що фактори криміналізації держави розгляда-
ються нами не по відношенню до держави як окремо взятої країни, а як 
до політичного інституту: нестабільність, аритмічність, асинхронність 
державного розвитку веде до соціальної не адаптованості, розшару-
вання соціуму; розшарування соціуму порушує соціальну рівність, 
дестабілізує систему управління (законодавчу, виконавчу, правозасто-
совчу). Вони починають відставати від соціального розвитку. На цьо-
му фоні розвиваються нові види злочинності, які базуються на відста-
ванні в законах від реального життя. 

Сучасний "глобалізований", орієнтований на нібито загально-
людські цінності, соціальний прогрес розрушує нормативну стіну ле-
гальними, напівлегальними і кримінальними діями.   Саме такі транс-
формації суспільства є живицею для трансформації організованої зло-
чинності. Тому, зараз на часі є розробка принципово нового підходу до 
вивчення транснаціональної злочинності – соціокультурного в основу 
якого можна покласти  такий постулат – фактори розвитку транснаціо-
нальних злочинних організацій пов'язані із появою відповідних мож-
ливостей на глобальному рівні. Перспективність соціокультурного 
підходу сьогодні пов’язана з його багатовимірністю та певним універ-
салізмом, оскільки він дає змогу поєднання усталених компонентів 
(антропологічних, етнічних, культурних) людської історії, до яких зве-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 407 

ртається цивілізаційний підхід, та мінливих (соціальних, особистіс-
них), на яких концентрує увагу формаційний. 

Висновки. Злочин, злочинність - частина сучасної культури. 
Хоча примітивна людина знала, що таке насильство, йому була неві-
дома та злочинність, яка знайома сучасному цивілізованому світу. 
Злочин і насильство лежать в суміжних галузях життя організованого 
суспільства. З розвитком і ускладненням суспільства множаться види 
соціального контролю і відповідно піднімається рівень злочинності та 
відбувається його трансформація.  

Використовуючи, безумовно прогресивні цивілізаційні досяг-
нення, сучасна транснаціональна організована злочинність на початку 
ХХІ століття формує силу, яка загрожує сучасному світопорядку, 
утворює конгломерат, в якому традиційні методи злочинної діяльності 
інтегровані в новітні злочинні схеми, де корупція і залякування, вбивс-
тва, викрадення людей, сучасні банківські технології та новітні засоби 
комунікації утворюють абсолютно новий вид злочинної діяльності. 

Відповідно, досліджуючи транснаціональну організовану зло-
чинність як феномен, який створений, як це не парадоксально, соціо-
культурним розвитком людської цивілізації, по-перше, необхідно ро-
зуміти, що дане явище є цілком самостійним сегментом злочинності, 
що має свої ознаки і системні характеристики. По-друге, досліджуючи 
дану проблему необхідно усвідомити внутрішній зміст транснаціона-
льної організованої злочинності, що дасть можливість уявити масштаб 
загрози, дослідити умови існування цього виду злочинності. По-третє, 
наукове визначення ознак транснаціональної організованої злочиннос-
ті має ґрунтуватися на аналізі її системних взаємозв’язків, що дасть 
змогу вирішити завдання розробки та впровадження консолідованої 
концепції боротьби із транснаціональною організованою злочинністю 
на міжнародному рівні. 
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ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ  

У ГЕНЕЗИСІ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ 

 

Організована злочинність безумовно складне та багатогранне 

соціально-правове явище, що неодмінно впливає на соціальний, ідео-

логічний, політичний, економічний та культурний розвиток нашого 

суспільства. Разом з тим, це явище не ефемерне, а практично-значуще 

для життя та розвитку нашого соціуму, особливо у сучасний період 

його реформування та самоствердження. Обравши пріоритетом розви-

тку нашої держави доручення до європейських стандартів, українське 

суспільство та держава повинні спрямовувати свій вагомий внесок у 

розвиток його соціальних та економічних складових.  

Злочинність у державі також неодмінно враховуватиме соціаль-

ну складову її розвитку та вектори економічного реформування. Орга-

нізована злочинність несе вагомі негативні наслідки свого прояву, що 

відчуваються практично усіма жителями держави. ЇЇ присутність вба-

чається майже у всіх сферах економіки держави, а слабкість соціальної 

системи країни не створює можливостей до зменшення значущості 

негативу цих наслідків для кожного громадянина. 

Небезпека розгулу в державі організованої злочинності не лише 

в її загрозливих та в певній мірі уже неконтрольованих масштабах, а в 

тих шкідливих наслідках її існування, які ми отримуємо сьогодні від її 

впливу фактично на весь процес як державотворення та державного 

управління, так і руйнування основ економічного розвитку держави. 

Без системно сформованого механізму профілактики та протидії орга-

нізованій злочинності та сприйняття й аналізу її реальних масштабів 

перед сучасною державою стоїть загроза формування не правового, а 

кримінального суспільства. 

Сучасний стан державотворення характеризується значною не-

стабільністю і конфліктністю в суспільстві, у країні, що спричинило 

занепад морально-культурних інтересів більшості населення і актуалі-

зації необхідності виживання, забезпечення свого майбутнього, масо-

вої недовіри, егоїстичного і байдужого ставлення до оточуючих, суспі-

льства загалом [1, с.97]. 

Генезис організованої злочинності не є одномоментним, це три-

валий та складний процес, проте, неодмінно пов'язаний із соціально-

економічним розвитком держави. Звісно ж українська організована 
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злочинність отримала свої особливості та притаманні їй риси, врахо-

вуючи тривалий перехідний пострадянський період, проте,  наділена 

тими ж ознаками, що й організована злочинність інших країн. Крім 

того, на її формування та напрями поширення впливає й географічне 

місце знаходження, з транзитними шляхами до країн Європи та Азії. 

Більш того, наша держава має вагомий і природний ресурсний потен-

ціал, що не може не зацікавити злочинність у її меті в отриманні при-

бутків. У разі ж неефективного та нестабільного державного контролю 

за законністю та ефективністю використання подібних переваг на ко-

ристь держави, усього суспільства та окремих його громадян, такі пе-

реваги неодмінно будуть використані організованою злочинністю. 

На складну соціально-економічну основу організованої злочиннос-

ті вказує й міжнародний досвід з формування понятійного апарату орга-

нізованої злочинності, насамперед міжнародних конгресів і семінарів та 

всесвітніх конференцій, які проводяться під егідою Організації Об'єдна-

них Націй. Так, організовану злочинність прийнято визначати через скла-

дні види кримінальної діяльності, що здійснюються у широких масштабах 

організаціями та іншими групами, які мають внутрішню структуру, отри-

мують фінансовий прибуток і одержують владу шляхом створення і екс-

плуатації ринків незаконних товарів та послуг.  

У доповіді у доповіді Генерального секретаря ООН на сесії Ко-

місії економічної і соціальної ради ООН з питань запобігання зло-

чинності ( квітень 1993 р.) зазначалось, що організована злочинність 

— це діяльність об'єднань злочинних осіб або угруповань на економі-

чній основі; вказана злочинність обумовлює конспіративну злочинну 

діяльність, під час якої за допомогою ієрархічно побудованих структур 

здійснюється планування і вчинення незаконних діянь або досягнення 

законних цілей за допомогою незаконних засобів; організовані зло-

чинні угруповання мають тенденцію встановлення монополії щодо 

надання незаконних товарів і послуг; вказана злочинність, окрім на-

дання незаконних товарів і послуг, включає також відмивання коштів 

через законні економічні структури; організовані злочинні угрупован-

ня вносять у законну комерційну діяльність методи насилля і заляку-

вання, які застосовуються у незаконних видах діяльності. 

Вже протягом десятиліть соціологи і кримінологи намагаються 

зрозуміти і пояснити злочинність в контексті проблематики соціальної 

регуляції та контролю. Згідно з синергетичним підходом, кримінологі-

чна політика вважається самовпорядкованою та самоврегульованою 

системою, яка перебуває у стані постійного обміну з іншими напрям-

ками діяльності держави, із суб‘єктами та об’єктами соціальної взає-

модії. Для науковців цей методологічний підхід вбачається найбільш 

вдалим при вивченні й удосконаленні кримінологічної політики як 
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самостійного напрямку соціального впливу й реагування на злочин-

ність. Таким чином, відповідно до синергетичного підходу, і злочин-

ність, і система протидії їй − це елементи соціальної самоорганізації 

(саморегуляції) суспільства.  

Вказівка на організовану злочинну діяльність із економічною осно-

вою, тобто на основі основних економічних складових, таких як «товар-

гроші» зокрема, зумовлює особливість діяльності організованої злочинно-

сті для отримання прибутку у максимально можливих розмірах.  

Ще наприкінці 1960-х років ХХ століття виник новий напрям 

неоінституціоналізму, пов'язаний із вивченням злочинності як еконо-

мічного феномену – економічна теорія злочинності (economics of 

crime), окремим розділом якої стала економічна теорія організованої 

злочинності (economics of organized crime). Сукупність досліджень за 

вказаним напрямом, дають підстави стверджувати, що динаміка розви-

тку організованої злочинності тяжіє переважно до економічного фено-

мену, суть якого зводиться до організації нелегальної економічної дія-

льності із залученням до її здійснення професіоналів ринку фінансових 

послуг та професійних представників окремих нефінансових видів 

економічної діяльності і професій [2, с.19]  

Даний підхід отримує своє відображення у визначенні організо-

ваної злочинності, запропонованому відомим британським дослідни-

ком цього феномену Полем Ландом: «Організована злочинність – це 

економічна діяльність і відрізняється від вуличних банд не тільки за 

ознакою організованості і своїми цілями, але й за тим, як вона нагро-

маджує кошти, які далі вкладає в економіку». 

Ще багато років тому кримінологи виявляли зв'язок між зло-

чинністю і безліччю різних біологічних, психологічних і соціальних 

явищ – таких, як погане виховання, насильство в сім’ї, генетичні від-

хилення, безробіття, бідність, низький рівень освіти та ін. Але ці відк-

риття нічого не давали для повсякденної практики протидії злочиннос-

ті, не дозволяли розробити програми профілактики, які дали б швид-

кий та ефективний результат. До того ж, як правило, жоден з факторів, 

які впливають на формування злочинних схильностей, не діє сам по 

собі, дію одних факторів опосередковано іншими. 

На сьогодні, економічне підґрунтя в діяльності організованої 

злочинності не викликає сумніву. Діяльність організованих злочинних 

груп послаблює стабільність державної економічної системи, спричи-

няє шкоду приватним особам і конкуруючим організаціям, перешко-

джає законним та ефективним торговим відносинам з іншими країна-

ми, підриває загальний добробут держави та її громадян.  

Економічна та соціальна сфери життєдіяльності суспільства тіс-

но пов’язані між собою. Негаразди в економіці негативно впливають 
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на соціальну сферу, зумовлюючи існування таких соціальних факторів 

криміногенного характеру, як: низький рівень матеріального забезпе-

чення більшості людей; різка поляризація населення за рівнем доходів; 

зменшення можливостей для легального заробітку, зростання рівня 

фактичного безробіття; маргіналізація частини населення, збільшення 

числа осіб, котрі не працюють і не навчаються, безпритульних, жебра-

ків; неконтрольована міграція. Всі ці соціальні складові притаманні 

суспільству із незлагодженою формою функціонування економіки. 

Крім того, на сьогодні Україна уже тривалий час знаходиться в 

стані безсистемного реформування практично всіх складових державного 

управління та основних систем соціального життя. Зважаючи на те, що за 

досить незначний час незалежності, наше суспільство уже двічі пройшло 

шлях революційної зміни влади та правопорядку, як наслідок ми неодмін-

но отримуємо злам розвитку, що супроводжується стресом для економіки 

держави та відповідно і всіх її соціальних інститутів. 

Висновки. Значення соціально-економічних чинників розвитку 

держави у їх впливі на генезис організованої злочинності важко переоці-

нити. Організована злочинність невпинно тримає руку на пульсі соціаль-

ного та економічного життя країни. При наявності лише найменшої мож-

ливості до використання певних обставин на власну користь, вона неод-

мінно ними скористається. Чіткий, сталий та системний правовий розви-

ток соціального та економічного життя країни разом із ефективними захо-

дами профілактики злочинності може створювати основу для зменшення 

негативу наслідків її діяльності на теренах нашої держави. 
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МОРАЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ 

 

Сучасний світ як система складних та суперечливих глобальних 

соціально-економічних, політичних, культурних та духовних взає-

мозв’язків активно підводить людство до вироблення нових цінностей 

та свідомих орієнтирів, необхідних для його виживання сьогодні. Од-

ним із необхідних та обов’язкових компонентів нормального функціо-

нування держави та суспільства загалом є суспільна мораль. 

Останнім часом питанню забезпечення суспільної моралі приділя-

ють неабияку увагу. Проблема моралі традиційно виступає в якості 

центральної у багатьох наукових дослідженнях. Інтерес до неї, обумовле-

ний руйнуванням укоріненої у суспільстві системи моральних цінностей, 

що перешкоджає проведенню перетворень в різних сферах суспільного 

життя та становить реальну загрозу для національної безпеки.  

Ми можемо констатувати, що із розвитком суспільства, зміст 

поняття «моралі» зазнавав коректив. Досить дискусійним та не вирі-

шеним до цього часу у теорії етики, філософії та праві, зокрема, зали-

шається питання співвідношення таких понять як «мораль» та «мора-

льність». Тотожні ці поняття чи ні – однозначної, ствердної відповіді 

поки що не існує. Невирішеність цього питання призводить до смисло-

вої плутанини, а остання в свою чергу, лягає в основу наступного за-

питання: «Що ж потрібно вважати об’єктом кримінально-правової 

охорони: мораль чи моральність?»  

Усіх вчених, що займаються питаннями моралі можна поділити 

на дві умовні групи: до першої відносяться ті, що не розрізняють мо-

раль і моральність (вважають їх синонімами), а до другої – ті, що вба-

чають між вище зазначеними термінами певну відмінність. Серед 

останніх можна виділити дві підгрупи. У «першій підгрупі» науковців 

об’єднує те, що мораль вони відносять до індивідуальної категорії, а 

моральність – до суспільної. У «другій» –  вчені дотримуються думки з 

точністю такої ж, але навпаки (і такі погляди залишаються в меншос-

ті). Саме тому, говорячи про об’єкт охорони у кримінально-правовому 

розрізі, більшість схиляється до думки, що саме моральність, а не мо-

раль є об’єктом кримінально-правової охорони. 

Спочатку розглянемо представників «першої групи»: багато хто з 

них (Дробницкий О.Г., Архангельський Л.М., Тітаренко А.І., та ін.) вва-

жають ці поняття синонімічними, хоча термін «моральність» (рос. «нравс-
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твенность») частіше використовують для описання індивідуальних прин-

ципів людини [5], а мораль – для суспільних, громадських [10, с.75].  

О. Г. Дробницкий в своїй роботі про поняття моралі ставить пи-

тання про те, що таке моральність, але в змісті всієї роботи мораль і 

моральність у нього постають як синоніми [7, с.46]. Синонімами вияв-

ляються ці терміни і в більш сучасній роботі Р.Г. Апресяна. При цьому 

він мораль і моральність відносить тільки до соціальної сфери. Отото-

жнюються поняття моралі і моральності також і в роботі Ю. М. Федо-

рова, який робить акцент на терміні «мораль», розглядаючи мораль-

ність як предмет моралі або як синонім моралі [20, с.213]. Таким чи-

ном, в одних роботах мораль розглядається як термін етики, а мораль-

ність як предмет вивчення, а в інших – навпаки [5].  

Першим, хто вдався до розрізнення цих термінів був Г. Гегель. На 

його думку, моральність не можна зводити ні до психології, ні до розуму, 

ні до природи – вона являє собою дещо більш універсальне як для люди-

ни, так і для суспільства взагалі. Як зазначає О.Г. Дробницький, “з цього 

пункту і починається власне історія питання про поняття моралі та мора-

льності як особливої проблеми спеціальної етичної теорії” [3, с.64].  

Моральність для Гегеля об’єктивна, безпосередня, занурена в 

суще і передбачає підпорядкованість індивіда суспільству. Мораль же, 

навпаки, суб’єктивна, тяжіє до обов’язкового і представляє інтереси 

вільного індивідуума. Моральність існує, як форма суспільної свідо-

мості, саме суспільної, а не індивідуальної [4, с.105-113].  

І. Кант визначає моральність як одне з основних понять етики, 

що випливає з концепції автономної моралі, і вважає, що дія є мораль-

ною лише тоді, коли під час її вчинення воля керується тільки мораль-

ним законом – категоричним імперативом, тобто виконується лише 

заради самого морального закону [21, с.62]. Лінію розрізнення моралі і 

моральності, опираючись на Гегеля, продовжують також і О. С. Анісі-

мов [1, с.321], А.А. Гусейнов [6], О.І.Некрасов [14, с.174] та інші, на-

голошуючи, що моральність – це система норм поведінки членів пев-

ної спільноти людей в певний час, а мораль – це внутрішній світ лю-

дини, його діалог з самим собою, особисте бачення й оцінка суспільної 

регуляції поведінки людей. 

На нашу думку, особливий інтерес викликають думки тих нау-

ковців, які визначають мораль як певні установки, нормативи, яким 

притаманний загальний характер, а моральність, навпаки, визначається 

як щось індивідуальне, що різниться чи може різнитися від загального. 

Джерелом моралі, за Е. Дюркгеймом, є суспільство, що переве-

ршує індивіда за силою і авторитетом. Він оцінював мораль як реаль-

ну, дієву, практичну силу [8]. Мораль для Т. Парсонса виступає як від-

повідний аспект цінностей і передбачає оцінку об'єктів досвіду в кон-
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тексті соціальних відносин. Система цінностей є нього одним із 

центральних факторів у процесі модернізації [17, с.112]. Н. Луман роз-

глядає проблеми соціології моралі з позиції теорії соціальних систем і, 

виходячи з цього, трактує мораль як структуру соціальних систем [24, 

S.41]. О. Ніконов вважає, що мораль є сумою встановлених в суспільс-

тві неписаних нормативів поведінки, а моральність – це виключно 

внутрішній регулятор, внутрішня мораль – самоконтроль. Головним і 

кардинальним розмежувальним критерієм є те, що мораль завжди пе-

редбачає зовнішній оцінюючий об’єкт – соціум, гурт, сусідів, а мора-

льність – внутрішній регулятор [15, с.20]. 

Такої ж думки дотримувалися Ч. Уайтли, Н. Купер, Н. Новицька 

[11, с.103], Ю. Рождественський [19, с.3], В. Шинкарук [22, с.399],  

Р.Г. Апресян [2, с.65], І. Хрімлі [23, с.8], С.Ф.Денисов та інші. Але все 

ж таки, у кримінально-правовій площині, домінуючими залишаються 

погляди, у яких саме «моральність» виступає поняттям загального ха-

рактеру, а отже і являється об’єктом кримінально-правової охорони:  

Н. Семчук [18, с.376], А. Ладніна [13, с.9], Л. Кучанська [12, с.12],  

Р. Опацький [16, с. 148-151], тощо.  

Основа таких міркувань чомусь базується саме на поглядах Ге-

геля, який першим почав розмежувати ці поняття. Але і в поглядах 

Гегеля є протиріччя, так Кашин В.В., досліджуючи його праці, при-

йшов до висновку, що філософ у певних моментах сам собі супере-

чить, оскільки у його працях можна відшукати моменти, де «мораль-

не» він розглядає як більш широке поняття [9, С.30]. Аналогічні не-

узгодження можна віднайти і в працях А. Гусейнова, який спочатку 

зазначає, що моральність носить універсальний, всезагальний харак-

тер, але вже далі він зазначає про те, що моральність формується разом 

із особистістю індивіда та є невіддільною від його Я.  

Аналізуючи погляди науковців, що займалися дослідженням 

змісту понять «моралі» та «моральності», а також співвідношення їх 

між собою, з різних аспектів, як філософських, так і правових, ми за-

йняли позицію на ряду із вітчизняним законодавцем та з тими вченими 

(С.Ф. Денисов, І. Хрімлі, С. Комаров, В. Шинкарук), які вважають, що 

мораль – це встановлені в суспільстві певні стандарти, правила поведі-

нки, що є визнаними більшістю членами соціуму. Виходячи з цього, 

нами було запропоноване власне визначення моралі. Якщо трансфор-

мувати його відповідно до сфери дії норм кримінального права, то, на 

нашу думку, останнє буде звучати наступним чином: мораль – це звичаї, 

закони, що виражають вищі людські цінності, які носять всезагальний 

характер забезпечують регулювання дій, поведінки людини в суспільстві 

та охороняються нормами кримінального права, посягання на які чи їх 

недотримання є підставою для застосування кримінально-правової відпо-
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відальності до особи, винної у вчиненні таких дій. Моральність же ми 

визначаємо як внутрішні, особистісні цінності кожної людини. 

Висновки. До такого розуміння моралі та моральності ми дійш-

ли у зв’язку з тим, що, виходячи з поглядів філософів, правознавців, 

починаючи з періоду античності, нами був зроблений висновок, що 

термін мораль у більшості випадків використовувався для позначення 

загальнолюдських, суспільних цінностей, що формувалися в суспільс-

тві, а не конкретним індивідом, і відповідно передбачалося, що усі 

члени соціуму повинні їх дотримуватися і не порушувати. Щодо по-

няття моральності, то воно виникає значно пізніше та було зумовлене 

розвитком людської свідомості, тобто моральність виникла на ґрунті 

пануючої суспільної моралі і являла собою вищий індивідуальний рі-

вень, коли кожна особа, індивід аналізуючи та переосмислюючи ті за-

гальновизнані цінності, встановлює для себе свої ідеали належного, 

займає позицію схвалення чи протесту таких цінностей. 
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ЛЮДИНИ НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ 

 

Основна ознака, яка характеризує мусульманське право, полягає 

у його релігійній природі: мусульманське право засноване на ісламі. 

А оскільки іслам є однією зі світових релігій, що впливає на життя ве-

личезної частини людства (майже 2 млрд людей [1, c. 140]), очевидною 

стає важливість вивчення його у різних сферах, зокрема – у криміна-

льно-правовій. Саме мусульманське кримінальне право (укубат), як 

галузь однієї з найбільших правових систем світу, становить значний 

інтерес внаслідок його надзвичайної оригінальності та специфіки. 

У своєму класичному вигляді мусульманське право було неко-

дифіковане та продовжує так існувати в окремих державах Перської 

затоки, які зберегли традиційну систему джерел права. Ті ж мусуль-

манські держави, які звільнилися від колоніальної залежності та поча-

ли наприкінці XX століття відроджувати мусульманське право, йдуть 

шляхом створення системи нормативно-правових актів і кодексів, що 

містять традиційні норми шаріату. Зокрема, сучасне мусульманське 

кримінальне право криміналізує релігійні проступки (гріхи), що зако-

номірно випливає з його релігійної природи [3, c. 9]. 

З виникненням ісламу з’явився й ісламський релігійний закон – 

шаріат: шлях, накреслений Аллахом, йдучи яким, правовірний мусу-

льманин може досягти моральної досконалості, мирського добробуту 

та потрапити до раю. У шаріаті злиті воєдино релігійне, етичне та пра-

вове начала. Шаріат є системою норм, заснованих на ісламі, що регулю-

ють все життя мусульманина на шляху до порятунку, яка складається як з 

власне релігійних, культових і побутових приписів, так і з юридичних, 

включаючи норми, що регулюють державний устрій і кримінально-

правові відносини. Шаріат претендує на врегулювання всіх суспільних 

відносин та інших норм поведінки, у чому проявляється всеохоплюючий 

характер і релігійна природа мусульманського права, при цьому чітко не 

розрізняючи норми релігійного і світського характеру [3, с. 15]. 

Характерною особливістю мусульманського права є те, що дер-

жава безпосередньо практично не брала участі у створенні більшості 

його норм. Вона виконувала свою правотворчу функцію за допомогою 

санкціонування висновків богословсько-правових шкіл (мазхабів). 
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Роль основного джерела мусульманського права фактично належала док-

трині, а держава офіційно санкціонувала її висновки, накладаючи на пра-

возастосовувачів обов’язок вирішувати справи відповідно  до вчення пев-

ної школи [3, с. 18]. Мусульманське право виступало, переважно, у вигля-

ді казуальних норм, конкретно-правових рішень [3, с. 27]. 

Основними джерелами мусульманського права є джерела ісламу 

як релігії – Коран (Святе Письмо ісламу) і Сунна (звід переказів про 

життя та діяльність Пророка Мухаммеда), у чому релігійний характер 

мусульманського права простежується найвиразніше. Також до джерел 

відносяться іджма (одностайна думка авторитетних осіб – муджтахідів) і 

кійас (аналогія). Будучи основою релігії, вони, тим не менш, містять деякі 

юридичні норми, які були санкціоновані державою та стали складовою 

частиною правової системи. У тих випадках, коли норми Корану та Сунни 

сформульовані у двозначній, невизначеній формі, мусульмансько-правова 

доктрина шляхом тлумачення створювала норми, що можуть бути засто-

совані на практиці. Таке тлумачення, деталізація, уточнення могли значно 

розходитися з буквою Святого Письма [3, c. 18]. 

Мусульманське право (шаріат) ще у VII столітті визнало інсти-

тут законної оборони в якості обставини, що виключає злочинність 

діяння. Основи самозахисту як обставини, що виключає протиправ-

ність діяння, містяться у священній книзі мусульман – Корані: «... І хто 

заборони проти вас порушить, ви порушуйте їх проти нього, як пору-

шив він проти вас ...» [1, c. 39-40]. Ці положення знайшли також своє 

відображення і у Сунні – у ній зазначається, що Пророк Мухаммед 

сказав: «Якщо хто-небудь бажає заволодіти майном іншого, а той, за-

хищаючи його, гине, то смерть загиблого стає священною (загиблий 

вважається мучеником, шахідом)». В іншому своєму вислові Пророк 

сказав: «Якщо хто-небудь проник без дозволу до чужого будинку, а 

господар будинку кинув у того камінь і тим самим заподіяв цій людині 

каліцтво, то дії господаря вважаються правомірними» [1, c. 40]. 

Мусульманська доктрина визнає термін законна оборона та най-

частіше використовує саме його [1, с. 44]. Законна оборона є одним з 

найважливіших засобів у боротьбі зі злочинністю. Використання гро-

мадянами права на оборону покликане сприяти припиненню злочин-

них посягань. Інститут законної оборони у той же час має виконувати 

профілактичну, загальнопревентивну роль, забезпечуючи стримуючий 

вплив на осіб, які мають намір вчинити злочин або схильні до цього [1, 

с. 139]. У гл. 2, ст. 47 Конституції республіки Ємен (1992 р.) зазнача-

ється про те, що «кожен громадянин має право на свободу та особисту 

недоторканність». Це означає, що будь-який громадянин в екстрема-

льній ситуації має право вчинити будь-яку дію в інтересах самозахисту 

для усунення загрози життю та здоров’ю [1, с. 28]. 
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Йорданське законодавство розглядає необхідну оборону як одне з 

прав, що дані й охороняються законом. Згідно зі ст. 60 Кримінального кодек-

су Йорданії «кожна людина має право захищати своє життя і власність, життя 

і власність інших людей від протиправних посягань» [5, с. 57]. 

Стосовно питання щодо правових підстав виникнення законної 

оборони, думки мусульманських вчених істотно різняться. Одна група 

вчених розглядає законну оборону як примус, за якого відсутня свобо-

да вибору того чи іншого варіанту поведінки. Думка іншої групи ґрун-

тується на позиції, що сам факт самооборони ставить особу, яка захи-

щається, у виняткові умови – у самообороні вони вбачають необхід-

ність та дотримуються принципу, що «необхідність дозволяє заборо-

нене», тобто необхідність дозволяє те, що заборонено за звичайних 

умов. Третя група вчених бачить у законній обороні «принцип усунен-

ня шкоди». Четверта група розглядає законну самооборону як колізію 

різних інтересів (їх зіткнення): інтерес однієї сторони, який з точки 

зору закону є охоронюваним, зіштовхується  з інтересом іншої сторо-

ни, який ігнорується, тобто інтереси особи, яка обороняється, перева-

жують інтереси нападника. І, нарешті, у деяких випадках законна обо-

рона розглядається мусульманськими вченими як право, а у деяких – 

як обов’язок [1, с. 44]. Тобто, громадянин може реалізувати своє право 

на захист, а може від цього ухилитися. 

Тим не менше, мусульманські юристи одностайні у тому, що у 

певних ситуаціях, таких як посягання на честь (злочини сексуального 

характеру), самооборона є обов’язком. Так, наприклад, у разі нападу 

на жінку з метою її зґвалтування (посягання на честь), вона зо-

бов’язана чинити максимально можливий опір ґвалтівнику. У тому 

випадку, якщо жінка не може захистити себе інакше, як заподіяти 

смерть ґвалтівнику, то вона має право вчинити це діяння. На думку 

мусульманських вчених, якщо жінка зовсім не вживала жодних зусиль 

для запобігання зґвалтування, то її бездіяльність може бути кваліфіко-

вано як згоду на перелюбство. Якщо ж вона намагалася захистити себе 

(тобто чинила опір, намагалася привернути увагу третіх осіб, кликала 

на допомогу), але не змогла запобігти зґвалтуванню, то на ній, у тако-

му випадку, не лежить відповідальність за те, що трапилося. Скоєне 

буде кваліфікуватися як фізичний примус [1, с. 45-46]. 

У багатьох арабських країнах, наприклад, у Йорданії, Саудівсь-

кій Аравії та Лівані, основний акцент робиться на всебічне зміцнення 

та розвиток приватної власності, яка є економічною основою цих дер-

жав, що забезпечує, на думку їхніх керівників, можливість подальшого 

розвитку шляхом соціального прогресу. Саме у зв’язку із цим приват-

на власність проголошується у шаріаті та у конституціях арабських 

країн священною та недоторканою [4, с. 4]. 
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Застосування законної оборони у разі захисту свого майна мусу-

льманські вчені розглядають як здійснення права. Тобто громадяни 

мають право вибору: захищати своє майно або не захищати його. Про-

те деякі вчені розглядають захист майна як обов’язок у разі, якщо це 

майно – істота (наприклад, худоба). Також ставиться в обов’язок за-

хищати чуже майно, коли воно знаходиться у тимчасовому володінні 

особи, яка обороняється [1, с. 46]. 

На думку більшості мусульманських правознавців, заборонені 

ісламом речі не можуть бути предметом крадіжки, так як їх належність 

мусульманам є сумнівною власністю, а тому при посяганні на них за-

хист не допускається. Крім того, деякі правознавці виключають відсі-

кання руки за розкрадання продуктів, які швидко псуються, і рукопис-

них примірників Корану. Не може бути предметом розкрадання, згідно 

норм шаріату, і майно, вилучене з цивільного обороту [4, с. 177]. 

Об’єктами захисту, на думку єменських юристів, можуть бути як 

сама особа, так і блага, які безпосередньо із нею пов’язані: життя, 

честь, гідність, а також майно, що належить особі. Можна навести ще 

один подібний (історичний) приклад з доктрини, коли дії кваліфікува-

лися як самооборона: якщо хто-небудь підглядав за людьми, які живуть у 

чужому домі, був за цим спійманий і внаслідок цього зазнав каліцтва (на-

приклад, йому було пошкоджено зір тощо), то той, хто заподіяв йому це 

каліцтво, не ніс жодної відповідальності, так як його дії розцінювалися як 

захист честі і гідності та прирівнювалися до самооборони [1, с. 48]. Що 

стосується здійснення законної оборони учасниками бійки, то судова 

практика Ємену не визнає за ними виникнення такого права, незалежно 

від того, хто розпочав конфлікт першим [1, с. 55]. 

Відповідно до мусульманського кримінального права, необхідна 

оборона допускається лише у випадках неможливості звернутися за 

допомогою до влади, поліції або уникнути нападу іншим способом, 

втекти і т.п. З цього загального правила існують важливі винятки: не 

вважається перевищенням меж необхідної оборони, незалежно від мо-

жливості уникнути посягання або сховатися від нього, заподіяння сме-

рті нападнику при захисті життя, здоров’я і власності від розбійного 

нападу; при захисті власності від крадіжки, поєднаної з проникненням 

злодія у приміщення або житло. Також при захисті своєї честі при пе-

релюбстві дружини не вважається злочином заподіяння чоловіком 

смерті як самій дружині, так і її коханцю [3, с. 83-84]. Останнє поло-

ження детальніше буде розкрито дещо нижче. 

У кримінальному праві Йорданії якщо особа, яка зазнала нападу, 

не мала можливості запобігти агресії або зупинити її будь-яким іншим 

способом, закон, враховуючи конкретні обставини, розглядає вбивство 

як правомірне, згідно зі ст. 341 Кримінального кодексу Йорданії (За-
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кон Йорданії № 16 «Про покарання», прийнятий у 1960 році) [5, с. 57]. 

Проте не можна використовувати необхідну оборону проти будь-якого 

протиправного посягання – очевидно, що необхідна оборона допустима 

виключно проти активних дій і виключається проти злочинного діяння, 

яке вчиняється шляхом бездіяльності. Наприклад, якщо особа вчинила 

злочин під впливом образ в усній формі з боку іншої особи, то у цьому 

випадку право необхідної оборони на нього не поширюється [5, с. 70]. Ще 

одним обмеженням даного права у Йорданії є вимога щодо відсутності у 

особи іншого вибору, окрім як свого захисту [5, с.93]. 

У ст. 27 КК Ємену закріплено наступне визначення законної 

оборони: «У разі небезпеки, що загрожує у даний момент особистості 

людини, її честі або майну, а також іншій особі, її честі або майну, і за 

неможливості особи своєчасно звернутися по допомогу державної вла-

ди для запобігання цій загрозі, особа має право на законну оборону та 

може відбити небезпеку пропорційними засобами». Це визначення 

законної оборони фактично не дозволяє здійснити захист охоронюва-

них законом інтересів суспільства або держави. Якщо ж особа має мо-

жливість уникнути посягання, не завдаючи шкоди нападнику, то вона 

згідно із Кримінальним кодексом Ємену та позиції більшості мусуль-

манських юристів, має скористатися цією можливістю [1, с. 8-9]. Так, у 

п. 2 ст. 12 КК Судану 1991 року зазначено: «Право на необхідну обо-

рону виникає, коли особа зіштовхується із небезпекою наявного та 

негайного посягання проти особи, власності або честі, якщо вона не 

могла запобігти цій небезпеці шляхом звернення за захистом до пред-

ставників влади» [2, с. 102]. 

Як бачимо, законна оборона передбачає захист особою не тільки 

своїх власних прав та інтересів, а й прав та інтересів третіх осіб (ст. 27 

КК Ємену). Однак, наступна ст. 28 КК Ємену містить уточнення, згід-

но з яким всі дії по обороні та захисту можливі лише щодо найближ-

чих родичів того, хто обороняється: матері, батька, дружини, сестри, 

дітей і т.п. Тобто коло осіб, на захист яких має право стати громадя-

нин, суворо обмежується найближчими родичами. Особливо це стосу-

ється тих випадків, коли закон допускає умисне позбавлення життя 

нападника: 1) наявність небезпеки, що загрожує життю, передбачає 

можливість захисту як самого себе та своїх близьких, так і третіх осіб, 

а у разі наявності небезпеки, що загрожує здоров’ю, честі (сексуальне 

домагання), свободі – законодавець обмежує коло тих, кого захища-

ють, близькими родичами того, хто обороняється; 2) коли небезпека 

загрожує власності того, хто обороняється, або інших осіб (наприклад, 

умисний підпал); або вчинення крадіжки, що відноситься до категорії 

худуд (покарання за яке полягає у відрубуванні руки, четвертуванні); 

3) проникнення сторонньої особи вночі на територію, що перебуває у 
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приватному володінні [1, с. 66]. Однак слід зазначити, що існує «пося-

гання» законне і у такому випадку право необхідної оборони на особу, 

яка зазнала «посягання» (яке, по суті, таким не є), не поширюється.  

У кримінальному праві Йорданії під законним посяганням мається на 

увазі дія, яка дозволена й охороняється законом [5, с. 68-69]. 

Так, закон надає батькові право на виховання дитини. Караючи 

дитину, батько формально здійснює посягання на її права, проте, якщо 

не були перевищені межі закону, дитина не може скористатися правом 

на необхідну оборону, оскільки це «посягання» характеризується за-

конністю, дозволеністю [5, с. 69]. Право виховання дітей, відповідно 

до закону, належить лише безпосередньо батькові або, за відсутності 

останнього, тому, хто виконує функції батька: дідусеві або дядькові по 

лінії батька, або дядькові по лінії матері, або брату, або матері, або 

опікуну з боку батька, або опікуну з боку матері у суворо зазначеному 

порядку [5, с. 160-161]. З метою виховання мусульманський закон до-

зволяє бити дитину рукою або тонкою палицею (до десяти років до 

дитини можна застосовувати лише словесні заходи впливу, а після де-

сяти – тілесні покарання [1, с. 94]), але так, щоб ці дії не призвели до 

тілесних ушкоджень або непрацездатності. Неприпустимо, щоб приво-

дом до використання згаданих засобів виховання стала помста, а та-

кож, щоб метою вищезазначених дій було насильство над дитиною [5, 

с. 165-167]. Право покарання дитини встановлюється також для вчите-

ля, оскільки існує тісний зв’язок навчання та виховання, так що з дав-

ніх-давен вчитель вважався також і вихователем. Якщо дитину дору-

чали тому, хто навчає її основам професії або ремесла, то йому також 

надавалося право виховання та покарання. Умовою здійснення даного 

права вважається також те, що покарання має бути наслідком вчинено-

го дитиною проступку, здійснюватися з метою виховання, а не кату-

вання, а також не повинно бути жорстоким (забороняється наносити 

удари по таким чутливим частинам тіла як обличчя або живіт). Кіль-

кість ударів не повинна перевищувати трьох, оскільки дана умова міс-

титься у словах Пророка Мухаммеда: «Дивись, не бий більше трьох 

разів, а якщо вдариш більше трьох разів, то покараю тебе» [1, с. 95]. 

Окрім права батька на виховання своїх дітей, у мусульмансько-

му праві існує право чоловіка на виховання своєї дружини. Ця норма 

кримінального права Йорданії про право на виховання дружини ви-

пливає з Корану, де зазначається, що «чоловіки стоять над дружинами 

внаслідок того, що Аллах дав одним перевагу над іншими» [5, с. 163-

165]. Проте, якщо чоловік побив свою дружину у зв’язку із своїм пога-

ним настроєм, із метою її приниження, то він буде притягнутий до 

кримінальної відповідальності за образу честі та гідності [5, с. 162]. 

Якщо ж дружина ослухалася чоловіка у тому, що порушує положення 
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шаріату та за що покарання вже чітко визначені, то покарання її чоло-

віком, як діяння у межах здійснення права, є протиправним. Право 

покарання у такому разі належить не чоловікові, а органам влади. На-

приклад, чоловік має право карати свою дружину в разі: виходу її з 

дому без дозволу чоловіка, розтрати грошей чоловіка, появи у громад-

ських місцях без головного убору, а також, на думку деяких мусуль-

манських юристів, якщо вона «залишить» молитву або піст [1, с. 91]. 

«Нежорстоким» побиттям, як тлумачать мусульманські вчені, є 

несильні удари, які заподіюють біль, проте не завдають каліцтв, пере-

ломів і не залишають жодних слідів на тілі. Також удари заборонено 

наносити по особливо чутливим частинам тіла (обличчю, животу і 

т.п.). Якщо ж побиття було сильним і здійснювалося не з метою пока-

рання, то чоловік несе кримінальну відповідальність. У юридичній 

літературі та судовій практиці Єгипту відмінністю легкого тілесного по-

карання від тяжкого (у цьому правилі) також є відсутність або наявність 

на тілі явних слідів фізичного впливу (гематом, синців, зміни забарвлення 

шкірного покриву і т.д.). Наявність перерахованих вище ознак кваліфіку-

ється як перевищення чоловіком меж права, він несе кримінальну відпові-

дальність за заподіяну ним явну шкоду [1, с. 92-93]. 

Цікавим видається те, як вирішується питання про право на не-

обхідну оборону у випадку подружньої зради: право необхідної оборо-

ни на дружину та її коханця не поширюється, так як останні «своїми 

діями змусили чоловіка вчинити злочин» [5, с. 70]. Так, Закон Йорданії 

«Про покарання» містить у розділі «Виправдувальні дії при вчиненні 

вбивства» статтю 340. Частина перша зазначеної статті встановлює, що 

«виправдувальні дії застосовуються щодо того, хто раптово застав 

свою дружину або кого-небудь зі свого гарему під час зради з іншим 

чоловіком і вбив їх обох (подвійне вбивство), заподіяв тілесні ушко-

дження або застосував насильство по відношенню до однієї або обох 

жертв». У частині другій цієї статті зазначається, що виправдувальні 

дії застосовуються щодо того, «хто вчинив вбивство, заподіяв тяжкі 

тілесні ушкодження або застосував насильство у випадку раптового 

виявлення своєї дружини, кого-небудь із рідних або сестер у ліжку з 

іншим чоловіком». Таким чином, якщо чоловік застав свою дружину в 

ліжку з іншим чоловіком і заподіяв їм тяжкі тілесні ушкодження або 

вбив їх обох, кримінальне законодавство Йорданії на нього поширює 

«виправдувальні причини». Більш того – за вищезазначених обставин 

те ж саме поширюється на батька дружини та її брата [5, с. 37-38]. 

Висновок. Отже, можемо констатувати, що природа права лю-

дини на необхідну оборону з погляду мусульманського кримінального 

права тісно пов’язана з релігією (ісламом), характеризується значною 

кількістю юридичних особливостей, які непритаманні західному пра-
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ву, видаються застарілими у ХХІ столітті або й взагалі неприйнятними 

для розвинутого суспільства, проте є дуже цікавими з точки зору їх 

кримінально-правового аналізу та порівняння з відповідними нормами 

інших типів правових систем. 

 

Список літератури: 

 

1. Аль-Сакаф Хуссейн Али Алави. Обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния по уголовному праву Республики Йемен : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Аль-Сакаф Хуссейн Али Алави. – 

Москва, 2007. – 152 с. 

2. Амин Омар Ахмед Бабикер. Развитие уголовного законодате-

льства Судана (Основные институты общей части) : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 / Амин Омар Ахмед Бабикер. – Москва, 1999. – 170 c. 

3. Артемов В. Ю. Основные институты мусульманского уголов-

ного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01, 12.00.08 / Артемов 

Владислав Юрьевич. – Москва, 2008. – 180 с. 

4. Елаян Г. Ф. Ответственность за посягательство на собствен-

ность по мусульманскому уголовному праву : дис. ... канд. юрид. на-

ук : 12.00.08 / Елаян Гасан Фадель. – Махачкала, 2000. – 189 c. 

5. Омар Мухаммед Мусса Исмаил. Обстоятельства, исключаю-

щие преступность деяния, в уголовном праве Украины и Иордании : 

дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Омар Мухаммед Мусса Исмаил. – 

К., 2003. – 206 с. 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 425 

Ющик О.І.,  

к.ю.н., доцент кафедри  

кримінального права і криміналістики 

Чернівецького національного університету  

імені Юрія Федьковича 

 

ВИПРАВЛЕННЯ ЗАСУДЖЕНОГО 

 

Суспільство стабільно функціонує і зберігає свою ідентичність 

завдяки напрацьованих на протязі багатьох поколінь і апробованих на 

практиці  системи норм. Зворотною стороною соціальних норм є санк-

ції, які саме спрямовані на підтримання дієвості норм. За порушення і 

недотримання зазначених норм настає кримінальна відповідальність.  

Покарання виступає негативною санкцією, яка відновлює порушену 

раніше цілісність міжособистісних зв’язків і суспільних відносин. 

Покарання, як примус, з’явилось і розвивалось одночасно із 

людством. Встановлено, що історія не знає людину без звичаїв та за-

конів, які б не стосувались злочину та покарання. Історії не відомо, 

щоб суспільство перебувало без покарання: «І перш ніж в людині 

з’явилася перша іскорка усвідомленості, чому і для чого існує пока-

рання, воно давно вже існувало і діяло [5, с. 207].  

Життя суспільства, його функціонування нерозривно пов’язано 

із застосуванням покарання. Це не означає, що існування соціуму три-

мається виключно на покаранні, однак можна стверджувати, що у всіх 

суспільно-економічних формаціях суспільство не могло обійтися без 

покарання, як не можливо без нього в сучасний період і напевно, не 

зможе відмовитись і в майбутньому. Але призначаючи  покарання 

держава повинна ставити мету, а саме той кінцевий результат, якого 

прагне досягти при застосуванні тих чи інших санкцій. 

Відповідно до ч. 2 ст. 50 КК України мета покарання проявля-

ється у чотирьох площинах: 1) кара засудженого – позбавлення або 

обмеження його прав та свобод; 2) виправлення засудженого; 3) запо-

бігання вчиненню засудженим нового злочину; 4) запобігання вчинен-

ню злочинів іншими особами. 

Кожна із зазначених площин заслуговую самостійного розгляду, 

але зупинимось саме на виправленні засудженого. 

Виправлення засуджених як мета покарання передбачає досягнення 

певних змін особистості, які роблять їх безпечними для суспільства, хара-

ктеризують їх схильність до правомірної поведінки, поваги до правил і 

традицій людського співжиття. Окремі аспекти виправлення засудженого 

є дискусійними в теорії кримінального права, тому досліджувались вче-

ними і знаходили своє відображення в наукових працях. 
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Наприклад, М. Бєляєв зазначав, що виправлення – це те мініма-

льне завдання, що має бути вирішене при виконанні покарання [2, 

с. 46]. Й. Ной вважав, що виправлення – це не вчинення нового злочи-

ну засудженим не зі страху перед законом, а тому, що це суперечило б 

його новим поглядам і переконанням [10, с. 41, 47].  

На думку Ю. Мельникової, виправлення досягається тоді, коли 

людина, яка понесла покарання, розуміє негідність своєї поведінки, 

неприпустимість скоєння злочинів і не вчинює суспільно небезпечних 

дій хоча б уже тому, що боїться покарання [9, с. 115]. На погляд 

А. Жалинського, така мета досягається, коли засуджений не вчиняє 

нових злочинів [4, с. 83-95].  

На думку Денисової Т.А., виправлення засуджених як мета по-

карання відіграє інтегруючу роль у системі усіх цілей покарання, оскі-

льки виправлення засуджених є запорукою їхньої ресоціалізації, а від-

так, найбільшої ефективності покарання [3, c.77]. 

Основним аспектом досягнення виправлення засудженого є 

утримання особи від вчинення нового злочину. Для цього використо-

вується передбачений Кримінально-виконавчим кодексом України та 

іншими правовими нормами комплекс різних заходів впливу на внут-

рішній світ та вчинки засуджених, спрямованих на зміну їхньої поведінки 

щодо додержання норм закону, поваги до людей і суспільства, вироблен-

ня потреби в праці.  Відповідно до ч.3 ст. 6 КВК України основними засо-

бами виправлення і ресоціалізації  засуджених є встановлений порядок 

виконання та відбування покарання (режим), суспільно корисна праця, 

соціально виховна робота, загальноосвітнє і професійно технічне навчан-

ня, громадський вплив.  Зазначені заходи повинні спонукати засудженого 

змінити і переглянути властиві їм погляди та переконання.  

Засоби виправлення і ресоціалізації засуджених застосовуються 

з урахуванням виду покарання, особистості засудженого, характеру, 

ступеня суспільної  небезпеки і мотивів вчиненого кримінального пра-

вопорушення та поведінки засудженого під час відбування покарання. 

Висновок про необхідність виправлення повинен бути обґрунто-

ваним. Підставою для цього виступає вчинення особою суспільно не-

безпечного діяння, яке містить ознаки злочину. Негативне ставлення 

особи до суспільних цінностей виступає необхідною умовою вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння. Тому змістом мети виправлен-

ня особи виступає ліквідування такого наслідку, як негативне ставлен-

ня до держави, особи і тих цінностей, що панують в суспільстві. 

На думку Г.П. Байдукова «покарання повинно знищувати амо-

ральну волю особи, а також перетворювати злочинця в суспільно ко-

рисного члена суспільства [1, с. 59]. Покарання завжди носить караль-

ний елемент, саме останній спрямований на виправлення особи. Засо-
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бом, що забезпечує досягнення мети виправлення, виступає обмеження 

волі, реалізації прав і свобод, обсяг яких визначається видом і розмі-

ром призначеного судом покарання. Особа, яка вчинила злочин, пот-

ребує корегування світогляду, поглядів, які саме призвели до вчинення  

злочину. Правильно обране покарання буде виступати тією силою, яка 

змінить поведінку особи. 

Звичайно, покарання не може бути жорстоким і ганебним. Від-

повідно до ч. 3 ст. 50 КК України покарання не має на меті завдати 

фізичних страждань або принизити людську гідність. Відповідні по-

ложення є складовою принципу гуманізму, за яких кримінальний за-

кон не допускає жорстоких, болісних та тілесних покарань і не має на 

меті помститися або спричинити фізичні страждання особі, яка засу-

джена за вчинений злочин.  

Засуджена особа залишається людиною, з правами і свободами, 

які дещо обмежені в порядку призначеного покарання. У Мінімальних 

стандартах поводження з ув'язненими зазначено, що ув’язнення та ін-

ші заходи, які ізолюють правопорушника від навколишнього світу, 

завдають йому страждань уже тому, що вони відбирають у нього право 

на самовизначення,  оскільки позбавляють свободи. Тому,  крім випад-

ків,  коли  сегрегація  (відокремлення) видається виправданою або ко-

ли цього вимагає дисципліна, в'язнична система не повинна поглиблю-

вати страждань,  що випливають з такого становища [8]. 

В ч. 2 ст. 28 Конституції України закріплено положення відпові-

дно до якого «ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи 

покаранню» [6]. Досягненням мети виправлення засудженого вважа-

ється не вчинення особою нових злочинів після відбування покарання. 

Засобом, що забезпечує  реалізацію даної мети, буде міра примусу, яка 

виражена в певному обсязі обмежень прав і свобод особи. Вироком суду 

від імені держави застосовується метод стимулювання законослухняної 

поведінки за допомогою заходів, які не пов’язані із позбавлення волі (гро-

мадські роботи, виправні роботи, штраф та ін..), або які пов’язані із ізоля-

цією від суспільства (обмеження волі, арешт, позбавлення волі). 

Висновки. Під виправленням засуджених слід розуміти форму-

вання у них поведінки, яка відповідає конституційним нормам, моралі 

і відносин у суспільстві. Виправлення засуджених передбачає коригу-

вання їх поведінки, що виключало б можливість вчинення ними нових 

злочинів. Досягається це формування поваги до людини і суспільства, 

суспільно корисної праці, нормам, правилам і традиціям людського 

співіснування і стимулювання право слухняної поведінки. Попере-

дження вчинення нових злочинів з боку засуджених, тобто приватна і 

спеціальна превенція, визначається комплексом заходів попереджува-
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льного характеру, які ускладнюють можливість вчинення нових зло-

чинів до погашення або зняття судимості. Це досягається, перш за все, 

забезпеченням режиму відбування відповідного покарання, куди входять 

охорона засуджених (при відповідних видах покарань) і нагляд за їх пове-

дінкою. Окрім створення режимних умов відбування покарання спеціаль-

на превенція здійснюється за допомогою  проведенням із засудженим 

виховної роботи і застосуванням заходів заохочення і стягнення, підгото-

вкою їх до звільнення і встановлення контролю за поведінкою звільнених.  
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КОРУПЦІЯ У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 

 

Історія корупції як соціального, політичного явища бере свій 

початок у глибокій давнині. В античному світі під корупцією розуміли 

участь в діяльності декількох (не менш двох) осіб, мета яких полягає у 

«псуванні», «руйнуванні», «пошкодженні» нормального розвитку су-

дового процесу або процесу керування справами суспільства [1, с. 92].  

Корупція в будь-якому її прояві небезпечна, але особливу загро-

зу національній безпеці становить політична корупція. Її основний 

зміст – це корумповані форми політичної боротьби кланів,політичних 

еліт, партій, груп і окремих осіб за владу. Вона підриває фундамента-

льні основи функціонування суспільства і влади,руйнує демократичні 

принципи. Форми і прояви такої корупції різнобічні. Насамперед це 

лобізм, протекціонізм, вигідне призначення на державні посади, інвес-

тування комерційних структур за рахунок держбюджету, використання 

посадового становища для надання пільг і переваг у підприємницькій 

та комерційній діяльності, створення акціонерних компаній на базі 

державних підприємств, перекачування бюджетних коштів у комер-

ційні структури, переведення держмайна в акціонерні товарист-

ва,келійне проведення приватизації (прикладом може бути приватиза-

ція «Криворіжсталі»), фіктивне банкрутство. 

Зв’язок влади і корупції найнебезпечніший. Як зазначає Р. Чапка 

«Влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно», [2, с.4] їх 

взаємозв’язок не тільки матеріально корисливий. Можна зазначити, що 

саме політичний компонент забезпечує корупції прикриття, її 

суб’єктам дозволяє уникнути будь-якої відповідальності. 

Феномен корупції в політиці, зловживання владою у політичних 

цілях – як кримінологічна проблема українськими вченими почала до-

сліджуватись протягом останніх років. Політичним аспектам корупції 

в Україні були присвячені праці Невмержицького Є. «Корупція в 

Україні:причини, наслідки, механізми протидії», Сафоненка А. «Анти-

корупційна політика в умовах трансформації українського суспільст-

ва», Мельника М.І. «Корупція – корозія влади (соціальна сутність, те-

нденції та наслідки, заходи протидії)», Скулиша Є. Зазначена пробле-

ма є малодослідженою і західними фахівцями. І все ж певні дослі-

дження ролі корупції у боротьбі за владу мали місце. Серед криміно-
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логів, які присвятили свої роботи цій проблемі, слід, зокрема відзначи-

ти американських дослідників М. Дженксона і Дж. Ная, німецького 

кримінолога  Г. Й. Шнайдера та російських науковців В. В. Лунєєва і 

П. О. Кабанова. Останній, до речі, є одним із прибічників виділення 

такої окремої підгалузі в кримінології, як політична кримінологія. 

Відомий німецький кримінолог Г. Й. ІІІнайдер у своїй роботі 

«Кримінологія» зазначає, що політиків, які зловживають тимчасовою вла-

дою даною їм правовою державою, можна відрізнити за трьома ознака-

ми. Вони: вчиняють правопорушення «в ім’я права та закону», використо-

вують свої повноваження в злочинних цілях. Тому так складно виявити 

зловживання владою і припинити їх; використовують громадську думку, 

яка завжди довіряє відповідальним політикам, інакше держава виявиться 

просто некерованою; нерідко використовують заради своїх злочинних 

цілей державний апарат, призначений для боротьби зі злочинністю. Тому 

зловживання владою буває дуже небезпечним [3, с. 437]. 

На думку В. А. Шабаліна, політична корупція є різновидом (по-

ряд з політичним тероризмом) відхилення політичної поведінки. В ос-

нові політичної корупції лежить неофіційний, безконтрольний обмін 

ресурсами між владними елітами та іншими структурами суспільства. 

У розпорядженні правлячої еліти перебувають такі основні види дер-

жавних ресурсів: символічні (державний гімн, прапор, герб та інші 

знаки державної символіки); владно-розпорядчі (контроль за держав-

ною економікою, податкова політика та інше).Ці ресурси, виходячи з 

групових цілей політичної еліти, можуть бути обміняні на ресурси ін-

шого роду: політичну підтримку та матеріальні блага[4, с. 45]. 

Підтримуємо ряд зарубіжних вчених і російського кримінолога 

Шабаліна у тому, що політична корупція – це девіантна політична 

поведінка, яка виражається у нелегітимному використанні панівною 

політичною елітою державних ресурсів з метою зміцнення своєї влади 

або збагачення. 

Скулиш Є.Д. зазначає, що суб’єктів  вчинення корупції можна 

поділити на низову і верхівну корупцію. Верхівна корупція характери-

зується: 1) високим соціальним статусом її суб’єкта, 2) виключною 

латентністю такого роду діянь, 3) значною моральною і матеріальною 

шкодою, 4) втратою іміджу України у світі. Мотиви, якими керуються 

суб’єкти верховної корупції не завжди є корисними. Поштовхом до 

такого роду дінь можуть бути виключно політичні міркування, це й 

призводить до тісного взаємозв’язку верховної та політичної корупції. 

Політична корупція проникає у життя суспільства, її мотиви – заволо-

діння владою, її утримання, перерозподіл сфер впливу окремих груп, 

організацій, їх представників [5, с. 216]. 
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 Слід зазначити, що політична корупція характеризується латен-

тністю сірого виду. Сіра латентність – це проміжна категорія, яку ста-

новлять так звані напівприховані злочини, тобто злочини, зареєстрова-

ні правоохоронними органами, але не розкриті або такі, що розкриті, 

однак обвинувачені звільняються від відповідальності за недостатніс-

тю доказів вини 

 К. Джибсон і Д. Роуворт вважають, що не всі типи політичної 

корупції визначаються законом як злочинні діяння. Відповідно до ви-

значеної ними типології політичної корупції, вони виділяють два види 

політичної корупції: 1) як відхилену поведінку: а) політичний патро-

наж і клієнталізм – опіка політиками визначених ними службових осіб 

підпорядкованих структур, створення для них найбільш сприятливих 

умов в обмін на особисту відданість і політичну підтримку; б) «покуп-

ка голосів» –здійснюється у ході виборчих кампаній, застосовується до 

фіксованих груп виборців (подарунки, вино, інші матеріальні ціннос-

ті);в) «громадське корито»– буквально «бочка з салом»(гроші та мате-

ріальні засоби, які виділяються з казни місцевою владою для громад-

ських потреб з метою завоювання симпатій виборців); 2) як злочин:  

а) хабар як разовий акт; б) підкуп, «купівля політика на тривалий тер-

мін» – буквально «прищеплення» [4, с. 50-51]. 

Політичний аспект корупції проявляється також у тому,що вона 

передбачає експлуатацію публічної влади в приватних інтересах. Дер-

жава фактично позбавляється тієї частини влади,якою скористалася 

корумпована особа у власних корисливих інтересах. Як зазначав свого 

часу Гегель, «та частка державної влади,яку придбав для себе окремий 

індивідум, втрачена для влади загального» [6, с. 115]. З іншого боку, ця 

частка влади стає для нечесного службовця засобом неправомірного зба-

гачення, а експлуатація публічної влади в приватних інтересах – своєрід-

ним надприбутковим бізнесом. При цьому розмір отриманого таким шля-

хом «прибутку» залежить від рівня і значущості посади, від можливостей 

«вирішувати питання», які вона надає особі, що її обіймає. 

Прикладів такого «раптового» перетворення державних чинов-

ників високого рангу у впливових бізнесменів і заможних людей нові-

тня історія знає багато, включаючи пострадянські республіки,у тому 

числі Україну. Досить згадати колишнього прем’єр-міністра України 

П. Лазаренка. Сотні мільйонів американських доларів П. Лазаренка не 

лише стали приводом для політичних обговорень,а й предметом розс-

лідування кримінальних справ одразу у трьох країнах – Україні, 

Швейцарії та США.  

Висновки. Корупція є соціальним явищем, яке має яскраво ви-

ражене політичне забарвлення. Політичний аспект корупції проявля-

ється в тому, що вона: безпосередньо впливає на формування владних 
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інститутів, організацію діяльності та функціонування органів держав-

ної влади; значною мірою визначає політичну і соціальну сутність вла-

ди; впливає на визначення політики держави і прийняття конкретних 

політичних та інших рішень. Розуміння політичного аспекту корупції 

дозволяє по-новому подивитися на державну владу з позицій криміно-

логії, визначити її як особливий об’єкт кримінологічних досліджень і 

кримінологічного захисту.  

Отже, політичну корупцію слід розглядати як девіантну полі-

тичну поведінку, як сукупність різних за своїм характером та ступе-

нем суспільної небезпеки корупційних правопорушень, які вчиняються 

для досягнення політичних цілей (щонайменше, такі цілі повинні мати 

пріоритет над іншими).  
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ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

 

В умовах функціонування оновленого кримінально-процесуаль-

ного законодавства України, актуальності набуває питання, щодо осо-

бливостей провадження такої «надважливої» слідчої дії, як огляд місця 

події. Криміналістика визначає огляд місця події, як першочергову та 

невідкладну слідчу (розшукову) дію, в ході якої виявляють, безпосере-

дньо сприймають, оцінюють та фіксують стан, властивості та ознаки 

матеріальних об’єктів з метою отримання фактичних даних, що мають 

значення для встановлення істини по конкретному кримінальному 

провадженню [3, c.144].  

Особливість огляду місця події полягає у безпосередньому дос-

лідженні всієї території, на якій було вчинено злочин, з метою ретро-

спективного розуміння сутності події. Варто зауважити, що на практи-

ці, місце події, яке і являється безпосереднім об’єктом огляду, не зав-

жди збігається з поняттям місце вчинення злочину. Місце події 

пов’язане з виявленням ознак, що стосуються самої події злочину [4], 

тобто це ділянка місцевості або ж приміщення, у межах якого виявлені 

сліди розслідуваного злочину. Натомість, місце злочину це місце без-

посереднього вчинення злочинного наміру, що спричинило певні ма-

теріальні зміни [3, c.144]. 

Обрана тематика не являється випадковою, оскільки, не зважаючи 

на ступінь нормативної розробки та напрацьованих практичних навиків 

провадження даної слідчої дії, не припиняються дискусії з приводу всебі-

чності та професійності при здійсненні огляду місця події. 

Отже, кримінально-процесуальний закон визначає огляд місця 

події, як первинну та невідкладну слідчу дію, яка єдина може бути 

здійснена, у невідкладних випадках, до моменту внесення відомостей 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) [2]. Ст. 214 

Кримінального процесуального кодексу України передбачає негайне 

внесення відомостей до ЄРДР після завершення огляду, протягом 24 

год., що деталізується положенням ч. 1 вказаної статті. Огляд місця 

події являється тією слідчою дією  яка, враховуючи всі умови, обста-

вини та фактори її проведення (природні, людські, навколишні) не мо-

же містити в собі щонайменшої помилки, що слугуватиме, упущенню 

слідової інформації. Варто зазначити, що в ході подальшого розсліду-
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вання, переважна більшість втрачених (з різних причин) слідів, в ході 

первинного огляду місця події,  практично не мають шансів на віднов-

лення. Вказана обставина являється негативним явищем в ході розслі-

дування будь якої категорії злочинів. 

Аналізуючи наведене вище, можна спрогнозувати виникнення 

досить значної кількості виробничих недоліків, які в подальшому при-

зводять до невірного відображення механізму вчиненого злочину. 

Слід пам’ятати, що здійснюючи огляд місця події слідчий, про-

курор, який виїжджає на місце події в складі оперативно-розшукової 

групи, не завжди виступатиме суб’єктом владних повноважень по кон-

кретному кримінальному провадженню, тобто розслідуватиме злочин 

або ж направлятиме його до суду з обвинувальним актом. Слідчий, 

який в подальшому, буде здійснювати розслідування, буде визначатися 

керівником органу досудового розслідування у відповідності до вимог 

підслідності ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України. 

Саме тому, постає питання всебічного, повного, в деякій мірі абсолют-

ного відображення (фіксації) середовища місця події, включаючи, як 

ідеальну так і матеріальну слідову картину [1]. 

Процесуальний порядок огляду місця події суворо регламенто-

ваний чинним кримінальним процесуальним законодавством України, 

а от щодо тактики їх проведення, варто зосередити свою увагу на ос-

новних тактико-технічних принципах провадження вказаної слідчої 

дії: своєчасність огляду місця події; об’єктивність огляду місця події; 

повнота огляду місця події; морально-етичні властивості особистості 

суб’єктів здійснення огляду місця події; планомірність огляду місця 

події; застосування науково-технічних засобів при здійсненні огляду; 

залучення профільних фахівців при здійсненні огляду місця події; ви-

няткове дотримання правил фіксації, вилучення та пакування виявле-

ного слідового матеріалу при здійсненні огляду місця події. 

В реальних умовах здійснення огляду місця події постає питання 

якісного наповнення самої слідчої дії, що чітко проглядається крізь приз-

му тих тактичних підходів та прийомів, які використовувалися слідчим, 

прокурором під час огляду місця події в момент здійснення огляду. 

Без перебільшення слідчий, прокурор повинні докласти максимум 

професійних навичок та умінь щоб надати слідству всебічний, комплекс-

ний матеріал для здійснення подальшого розслідування. В даному випад-

ку,  візуальна картина сприйнятої обстановки вчиненого злочину в повній 

мірі повинна бути відображена в протоколі огляду місця події, з дотри-

манням всіх вимог, які ставляться до слідчих дій чинним Кримінальним 

процесуальним кодексом України, а також неухильним дотриманням ви-

мог стадійності (підготовча, пізнавальна, заключна). 
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Висновки. 1.Всібічне та повне відображення (фіксація) сприй-

нятого середовища місця події можливе, за умови обов’язкового залу-

чення відповідних фахівців (експертів) та необхідних науково-

технічних засобів. Даний фактор, в ході подальшого розслідування, 

зменшить ступінь ймовірності тих чи інших матеріальних або ідеаль-

них слідів,  які були виявлені на місці події. 

2. Ситуація применшення або перебільшення значення того чи 

іншого факту слідчим або прокурором (мова йде, як про ідеальні так і 

про матеріальні сліди) підвищує можливість втрати реального відо-

браження механізму вчиненого злочину та встановлення об’єктивної 

істини. Фіксація повинна здійснюватися у суворому хронологічному 

порядку, по принципу повноти, виключності та взаємодоповнення. 

3.Володіння термінологією кримінально-процесуальної докуме-

нтації. Ситуації, в яких предметом огляду, на ряду із загальною карти-

ною місця події, постають ювелірні прикраси, речовини або порошки 

невідомого походження, грошові одиниці, особливості опису обставин 

при зґвалтуваннях – мають невірне термінологічне відображення в прото-

колах огляду місця події. Нівелюється той факт, що в переважній більшо-

сті, чітку індивідуальну або групову приналежність може надати виключ-

но експерт або спеціаліст під час здійснення профільної експертизи. Фік-

сації огляду місця події потребує підвищеної концентрації та уваги, до-

тримання критерію планомірності, а також професійної грамотності у 

тексті відповідного документу, тобто, протоколу огляду місця події.  
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ОСУДНІСТЬ ЯК ОЗНАКА СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 

 

Осудність у кримінальному праві є багатоаспектним явищем,   

поняттям про нього та відповідним  правовим інститутом. Його можна 

характеризувати з різних сторін: як юридичний інститут та правову 

категорію; як передумову вини та кримінальної відповідальності; як 

одну із загальних ознак складу злочину, що характеризує суб’єкта зло-

чину; як показник злочинного та караного; критерій відмежування 

винної поведінки від вчинених без вини суспільно небезпечних дій 

неосудного тощо. Але все це лише багаторівнева характеристика одно-

го і того ж явища осудності, яка відбиває його зміст, сутність, призна-

чення та функціональну роль у кримінальному праві. 

Досліджуючи явище осудності А.А. Васильєв зазначає, що без-

посередньо поняття осудності в теорії кримінального права визнача-

ється по-різному, як і у випадку з поняттям неосудності. Одними вче-

ними вона визначається як обумовлена станом психічного здоров’я 

особи здатність усвідомлювати вчинені нею суспільно небезпечні дії 

та керувати ними (В. С. Трахтеров); здатність бути винним і відповіда-

льним (П. С. Дагель), здатність особи «в момент» вчинення злочину 

усвідомлювати свої дії та керувати ними (Ш. С. Рашковська). 

Один з найбільш плідних дослідників осудності Р. І. Міхєєв ви-

значає її як здатність психічно здорової особи усвідомлювати суспіль-

ну небезпечність своїх дій і керувати ними під час вчинення суспільно 

небезпечного діяння в рамках даного складу злочину. 

У фундаментальних дослідженнях В.М. Бурдіна пропонується  

наступне визначення осудної особи: вона «під час вчинення злочину 

могла усвідомлювати суспільну небезпечність та кримінальну проти-

правність свого діяння, передбачати суспільну небезпечність та кримі-

нальну протиправність його наслідків, зазначених в Особливій частині 

КК України, та керувати цим діянням». Такі визначення характеризу-

ють осудність, з одного боку, як здатність особи усвідомлювати свої 

дії та керувати ними (тобто здатність бути винним і відповідальним), з 

другого боку, як психічний стан особи під час вчинення злочину. 

Суттєво доповнює розуміння осудності В.М. Куц, зауважуючи, 

що вона є здатністю особи в момент вчинення злочину за своїм психі-

чним станом не лише усвідомлювати фактичний характер і суспільну 

небезпечність діяння та керувати ним, але й здатність підлягати кримі-
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нальній відповідальності за вчинене діяння . Остання, мабуть, ґрунту-

ється на здатності усвідомлювати сутність та зміст  не лише кримінально-

го правопорушення, але й кримінальної відповідальності, про що автор  

зазначає в наступних своїх роботах. [7, с. 95]. Як бачимо, усі дослідники 

сходяться на тому, що осудність обумовлює можливість особи визнавати-

ся винною та нести кримінальну відповідальність за вчинене (тобто є 

юридичною передумовою вини і кримінальної відповідальності). 

 Враховуючи це, у визначенні осудності повинні знайти відо-

браження наступні ознаки цього явища: по-перше, у ньому повинно 

бути зазначено, що осудність - це правова категорія, яка характеризує 

здатність особи визнаватися злочинцем; по-друге, у ньому повинен 

бути підкреслений нерозривний зв’язок осудності з діянням у цілому 

(не лише дією, але й бездіяльністю) та з часом його вчинення; по-

третє, в ньому повинен бути зазначений зв’язок осудності з виною та 

кримінальною відповідальністю, адже осудність є передумовою вини 

особи та її кримінальної відповідальності. Тому, на противагу більшо-

сті сучасних визначень осудності, які ґрунтуються на позиції Р.І. Ми-

хеєва, що для законодавчих цілей, де вимагається оптимальна чіткість 

та економічність, прийнятним є таке визначення осудності: «Осудним 

є той, хто здатний під час вчинення злочину усвідомлювати фактичний 

характер та суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності), керувати 

ними та бути відповідальною за вчинене діяння, тобто усвідомлювати 

сутність і зміст кримінальної відповідальності та підлягати їй»  

Варто зазначити, що законодавство України також вже закріпи-

ло цю категорію законодавчо. Так, законодавець в ч. 1 ст. 19 КК Укра-

їни «Осудність» закріпив, що «... осудною визнається особа, яка під 

час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і 

керувати ними». Дане формулювання в стислому вигляді характеризує 

здатність особи бути відповідальною у разі вчинення злочину і дає 

визначення в «вузькому значенні». 

Сконструйована таким чином в законі формула вказує лише на 

певний стан особи під час вчинення злочину. Визначаючи осудність в 

«широкому значенні», необхідно вказати, що осудність виступає необ-

хідною умовою наявності суб’єкта злочину та його можливості зазна-

вати заходів кримінально-правового впливу, а також передумовою 

вини в діянні суб’єкта злочину.  

В теорії кримінального права поняття осудності розкривається 

на основі тлумачення критеріїв останньої, а також ознак, що їх харак-

теризують. При цьому традиційно зазначається,  що серед науковців не 

існує єдності у використанні термінології під час аналізу зазначеного 

поняття. Це пояснюється тим, що вчені виокремлюють у змісті осуд-

ності декілька різнорідних ознак та об’єднати їх в окремі групи з від-
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повідними назвами цих груп. У більшості випадків групи таких ознак 

називають критеріями, зрідка – умовами. Також наголошується, що 

неправильно використовувати слова «критерій» чи «умова» як наукові 

терміни для позначення групи ознак, що  виділяються в поняттях осу-

дності та неосудності [1, с. 42-43]. За визначенням Універсального 

словника української мови критерій (від гр.kritërion – засіб засуджен-

ня) це одна з основних ознак, мірило для визначення, оцінки, класифі-

кації чого-небудь [5, с. 395].  

Саме тому, при характеристиці понять осудність, неосудність та 

обмежена осудність правильно говорити не про критерії, а про ознаки 

даних понять. Адже загальновизнаним є те, що зміст поняття станов-

лять його ознаки [1, с. 43]. Ознака визначається як характерна риса, 

прикмета, за якою можна визначити що-небудь [5, с. 518].  

В юридичній літературі висловлюються різні точки зору стосовно 

ознак осудності. Перша група вчених виділяє один критерій осудності –  

юридичний (психологічний), що об’єднує дві ознаки, інтелектуальну та 

вольову, що визначаються на підставі тлумачення слів «не могла усвідом-

лювати свої дії або керувати ними», закріплених у формулі неосудності 

[14, с. 6]. Друга група науковців вважає, що аналіз кримінально-правової 

норми про осудність дозволяє виділити два критерії – юридичний (психо-

логічний) та медичний (біологічний) [4, с. 332].  

Представники третьої позиції вважають, що осудність характеризу-

ється  за допомогою формально-правового та змістовного критеріїв: пси-

хологічного та медичного. Виділення таких критерії дає можливість: по-

перше, розмежувати компетенцію суду і експертів – суд розглядає 

об’єктивно виражені ознаки вчиненого злочину, закріплені в протоколах 

слідчих дій, і, спираючись на висновок експерта, робить висновок про 

можливість ставлення в вину вчиненого особою злочину, чим реалізує 

кримінальну відповідальність, конкретизуючи звинувачення особи у вчи-

ненні злочину; по-друге, полегшити розуміння осудності як категорії не 

лише кримінального права, але і судової психіатрії [2, с. 134]. 

Особливу позицію з цього приводу займає відомий український 

криміналіст В.М. Куц. На його переконання  осудність характеризує не 

один (психологічний) і не два (біологічний та психологічний), а що-

найменше три критерії: соціально-медичний, психологічний та юриди-

чний. Перший з них означає, що суб’єкт під час вчинення злочину, по-

перше, досяг певного рівня психічних функцій та соціалізації, що до-

зволяє йому усвідомлювати істинний сенс того, що діється, та керувати 

своїми вчинками; по-друге, не страждає жодною з хворобливих вад психі-

ки, що позбавляє його спроможності звітувати в своїх діях чи керувати 

ними. Психологічний критерій осудності при цьому означає, як і в класи-

чному розумінні цього критерію,  здатність особи усвідомлювати фактич-
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ний характер і суспільну небезпечність діяння та керувати ним.З двох по-

передніх критеріїв постає третій, самостійний критерій  юридичний. Він 

означає здатність особи, яка вчинила злочин, бути відповідальною за це, 

тобто підлягати кримінальній відповідальності [6, с. 21]. 

Ми погоджуємось з останньою точкою зору, та пропонуємо де-

тальніше розглянути зазначені ознаки осудності. Соціально-медичні 

ознаки цього явища в тій чи іншій мірі розглядаються більшістю вче-

них, але переважно під кутом зору медичного (біологічного) критерію 

осудності. При цьому все зводиться  до того, що зазначений критерій  

характеризує стан психіки особи під час вчинення суспільно небезпеч-

ного діяння, що дозволяє характеризувати її як достатньо психічно 

здорову [4, с. 332;  11, с. 82].  

Ми вважаємо  за доцільне виокремлювати у структурі осудності 

саме соціально-медичну ознаку, основним змістом якої є психічний 

стан особи під час вчинення злочину, що залежить від двох відносно 

самостійних факторів: 1) рівня соціалізації; 2) відсутності розладів 

психічного здоров’я. Звідси й назва цієї ознаки осудності  соціально-

медична. Отже, спробуймо більш детально дослідити зазначені ознаки. 

Загально відомим є те, що осудність залежить  від досягнення 

особою  належного рівня соціалізації, що безпосередньо пов'язаний з 

досягненням особою певного віку. Свідомий характер її вчинків і дій, 

що  робить особу відповідальною за вчинене, проявляється лише з на-

станням встановленого законом віку. Тільки від таких осіб криміналь-

ний закон може вимагати вчинення тих чи інших дій чи, навпаки, 

утримання від їх вчинення [9, с. 5]. Настання певного віку безпосеред-

ньо залежить від того, засвоїла особа чи ні мінімум правил поведінки в 

соціумі (соціалізація). Звідси й назва першої складової розглядуваної 

ознаки осудності (соціальна). 

Але здатність особи нести кримінальну відповідальність за вчи-

нене діяння залежить і від її психічного здоров’я,  адже усвідомлювати  

фактичний характер і суспільну небезпечність свого діяння здатна ли-

ше психічно здорова особа або особа, яка й страждає на психічну хво-

робу, але під час вчинення злочину перебуває у стані ремісії, тобто 

хвороба в цей час не проявляє своїх деструктивних властивостей. Саме 

тому, якщо особа, яка має психічне захворювання,  розуміє фактичний 

характер своїх дій (бездіяльності), керує своїми вчинками, вона повин-

на відповідати за вчинене. І тим більше повинна відповідати за свої 

вчинки особа, що не страждає на жодне з психічних захворювань чи 

інших розладів психіки. 

Окрім соціально-медичної ознаки, осудність характеризує і пси-

хологічна її ознака, що вказує на здатність особи усвідомлювати фак-

тичний характер та суспільну небезпечність вчиненого злочинного 
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діяння, а також здатність керувати ним. Ця здатність є не лише своєрі-

дним показником належного вікового та психофізичного розвитку лю-

дини [3, с. 108], але й показником відсутності блокуючих властивостей 

хворобливого стану психіки суб’єкта.  

Психологічна ознака осудності – це здатність особи усвідомлю-

вати фактичний характер і суспільну небезпечність діяння та керувати 

ним. Цей критерій характеризує людину з соціально-психологічного 

боку, показуючи, що вона не безвольна істота, повністю залежна від 

біофізичних факторів, а особистість, що має розум та волю і здатна, до 

того ж, переживати емоції. Особистість, котра спроможна не лише 

адекватно відображати об’єктивну реальність, розуміти антисоціальну 

сутність своєї злочинної поведінки, але й вільно вибирати той чи ін-

ший варіант поведінки взагалі, тобто керувати нею. 

Абсолютна більшість вчених дотримуються точки зору, що пси-

хологічна ознака осудності характеризується трьома показниками: ін-

телектуальним, вольовим та емоційним. До  законодавчої формули 

осудності, як звісно, включено лише два з них: інтелектуальний та во-

льовий [2, с. 130; 3, с. 108]. 

Інтелектуальний аспект відображає здатність особи під час вчи-

нення злочину усвідомлювати фактичний характер та суспільну небез-

печність дій (бездіяльності) та їх наслідків. Він характеризує соціаль-

ний досвід суб’єкта, тобто певну суму накопичених і перероблених 

його свідомістю явищ зовнішнього світу. Іншими словами,  це здат-

ність викликати взаємозв’язок свідомості й інформації, що надходить, 

здатність аналізувати, вникати, співставляти, тобто свідомо обробляти 

інформацію на підставі досвіду і знань. Усвідомлення фактичного харак-

теру злочину означає, що особа усвідомлює зв’язок між вчиненим діян-

ням і наслідками, які настали (наприклад, усвідомлює, що позбавляє лю-

дину життя). Усвідомлення суспільної небезпечності – це розуміння осо-

бою соціального змісту свого діяння та його небезпеку для суспільства. 

Можливість керувати своїми діяннями характеризується тим, що 

поведінка особа повністю керується її волею. Можливість усвідомлен-

ня протиправності поведінки, а також керівництво нею особа набуває 

при досягненні нею певного віку. Адже, законодавець встановлюючи 

той чи інший вік кримінальної відповідальності, враховує здатність 

усвідомлення не тільки самого факту порушення норми, але і соціальні 

цінності дотримання відповідних заборон. Тому усвідомлення фактич-

ного характеру і суспільної небезпечності діяння, а також можливість 

керувати ними залежить від рівня інтелектуального розвитку особи, її 

соціальної зрілості та досягнення нею віку, встановленого КК України. 

Отже, інтелектуальний аспект – це здатність особи під час вчи-

нення злочину усвідомлювати фактичний характер своєї злочинної 
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поведінки та її суспільну небезпечність. Вольовийаспект – це здатність 

особи під час вчинення злочину керувати своїми діями (бездіяльністю) 

означає здатність особи діяти за власною волею, відповідно до своїх 

уявлень, переконань, бажань, здатність утриматись від мимовільних, 

імпульсивних дій. Дана ознака відображає певний рівень «свободи 

волі» особи, її здатність діяти винно (умисно або через необережність). 

Інтелектуальний та вольовийаспекти психологічної ознаки осудності 

характеризують потенційні психічні можливості особистості, її стати-

ку. Переходячи в динаміку, від можливості до реального усвідомлення 

та керування, ці властивості інтелекту та волі автоматично стають 

ознаками суб’єктивної сторони злочину. У цьому відмінність ознак 

вини, особливо навмисної, від ознак осудності. 

Таким чином, психологічні ознаки осудності – це здатність осо-

би усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність діян-

ня та керувати ним. Однією із ознак осудності, яка повинна знайти 

своє закріплення щонайменше в доктринальному визначенні остан-

ньої, на думку фахівців,  є вказівка на зв’язок осудності з виною та 

кримінальною відповідальністю [10, с. 50; 6, с.21]. 

На думку Ю.С. Богомякова, осудність – це передбачена кримі-

нальним законом обставина, що включає в себе факт вчинення злочину 

і здатність особи, яка досягнула встановленого законом віку усвідом-

лювати суспільно небезпечне діяння і керувати своїми вчинками, які є 

умовою винності і кримінальної відповідальності [12, с. 79]. 

Саме тому, осудність характеризує зв’язок особи із злочином, 

виною і кримінальною відповідальністю. Інститут осудності – почат-

кова ланка системи «осудність – вина – відповідальність», вихідний 

пункт принципу суб’єктивного становлення, закріпленого криміналь-

ним законам. Адже сутність даного принципу це осудний – винний – 

відповідальний. 

Як зазначають деякі автори, осудність є однією із загальних 

ознак суб’єкта злочину і водночас юридичною передумовою вини та 

кримінальної відповідальності [13, с. 252; 12, с. 31]. Тому юридична 

ознака осудності випливає з двох попередніх: соціально-медичної та 

психологічної. Вона означає здатність особи, яка вчинила злочин, бути 

відповідальною за вчинене, підлягати кримінальній відповідальності. 

Зрештою, осудність – це здатність особи до усвідомлення та сприйнят-

тя сенсу осуду. Лише спроможна до цього людина піддається криміна-

льно-правовому впливу.  

Ми погоджуємося із В.М. Куцом, що потреба відокремлення юри-

дичного критерію від інших у формулі осудності та самостійний його роз-

гляд обумовлені насамперед тим, що без юридичного критерію установ-

лення інших – соціально-медич-ного та психологічного – перетворюється 
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на самоціль, що позбавлена юридичного сенсу. Але ж осудність – це пе-

редусім категорія юридична, оскільки вона є ознакою суб’єкта як елемен-

та саме юридичної конструкції – складу злочину [7, с. 126-127].  

Доцільність самостійного виокремлення юридичного критерію 

осудності підтверджує і аналіз чинного кримінального законодавства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 19 КК України «не підлягає кримінальній відпо-

відальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діян-

ня… перебувала в стані неосудності». Продовжуючи думку законода-

вця, можна сказати: «Не підлягає тому, що неосудна особа не здатна 

сприймати зміст цієї відповідальності, не здатна бути відповідальною 

за вчинене, тобто відсутній самостійний юридичний критерій осуднос-

ті, а отже, і сама осудність». 

Висновки. Саме тому, ми вважаємо, що юридичною ознакою 

осудності є здатність особи, що вчинила злочин, бути відповідальною 

за вчинене діяння, тобто підлягати кримінальній відповідальності. 

Злочин породжує взаємні права і обов’язки його учасників. Держава в 

особі органів правосуддя одержує право піддати особу, яка вчинила 

злочин кримінальній відповідальності, а дана особа зобов’язана підля-

гати кримінальній відповідальності (бути відповідальною за вчинене 

діяння). Одночасно особа, яка вчинила злочин, отримує право на за-

стосування до неї кримінальної відповідальності передбаченої зако-

ном, а на державу покладається обов’язок реалізувати застосування 

кримінальної відповідальності в чітко визначених законом межах. 
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ГЕОГРАФІЯ ЗЛОЧИННОСТІ В СИСТЕМІ ПОКАЗНИКІВ  

ЗЛОЧИННОСТІ 

 
Як і будь-яка система, що піддається статистичному вимірюван-

ню, злочинність характеризується певними параметрами, сукупністю 
показників, які обумовлюють застосування певного механізму їхнього 
вимірювання. Злочинність проявляється через певні суспільно небез-
печні діяння, характеристики яких є змінними, через що злочинність 
визначається як мінлива людська активність, що має певні кількісні та 
якісні показники. Крім загальної кількості злочинних проявів значення 
мають також розмір території, де вони проявлялися; кількість населен-
ня, що проживає на ній; часовий проміжок, за який вимірювалася їхня 
чисельність тощо. Показники злочинності підлягають вимірюванню 
для отримання уявлення про її розміри, міру змінюваності, ймовірність 
та величину майбутнього прояву, а також для розроблення відповідно 
до цього предметних заходів щодо запобігання та протидії злочинним 
проявам [1, с.155-156].  

Як зазначає Т.В. Корнякова, до переліку критеріїв вимірювання 
параметрів злочинності відноситься різна за кількістю і змістом чисе-
льність цих критеріїв. Найменша їхня чисельність включає рівень (ко-
ефіцієнт), структуру та динаміку злочинності [2, с.166]. Спеціальними 
кримінологічними дослідженнями вимірюються й інші показники зло-
чинності, наприклад: «ціна» злочинності, тобто збитки, які вона запо-
діює, та витрати на протидію їй; латентність, яка означає прихованість, 
невиявленість певної частини злочинності, характер - кількість най-
більш небезпечних злочинів у структурі злочинності, а також характе-
ристика особи злочинця, яка вчинила злочин, географія злочинності, 
тощо. Кожний з них, взятий окремо, не може дати цілісне уявлення 
про злочинність, тому, тільки тісний взаємозв’язок показників злочин-
ності дасть змогу детально розглянути її суттєві сторони. 

Розкриваючи місце географії злочинності в системі показників зло-
чинності слід зазначити, що на нашу думку, географія злочинності є абсо-
лютно самостійним показником, який слід відносити до кількісно-якісних 
показників, незважаючи на те, що інші показники так чи інакше теж 
«прив’язані» до певної території і визначаються за певний проміжок часу.  

Ми спробуємо це зробити, співвіднісши географію злочинності з 
іншими показниками злочинності. При визначенні рівня злочинності 
беруться два об'єкти обліку,а саме: кількість злочинів i кількість ociб, 
які вчинили ці злочини. Будь-який з названих об'єктів, взятий окремо, 
відображає рівень злочинності однобічно, а звідси i неповно, оскільки 
не всі злочини розкриваються і відповідно не всі особи, які їх вчинили 
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- виявляються. Piвень злочинності доцільно використовувати лише при 
аналізі стану злочинності та її динаміки в межах одного регіону, оскі-
льки їх неможливо порівняти з відповідними показниками в інших 
регіонах через те, що вони однобічні, тобто враховують лише геогра-
фічні й часові межі, в той час, як чисельність населення регіону вони 
врахувати не в змозі. Натомість географія злочинності усуває цей «не-
долік» рівня злочинності шляхом визначення середньої кількості наяв-
ного населення, що в подальшому дає можливість для співставлення 
злочинності в декількох регіонах, або навіть країнах. 

На практиці часто виникає потреба у порівнянні характеристик 
злочинності різних регіонів за той самий проміжок часу. Застосування 
з цією метою такого показника злочинності, як її рівень, виявляється у 
цих випадках мало інформативним, оскільки рівень злочинності у різ-
них регіонах (наприклад, у різних областях однієї держави) може від-
різнятися один від одного не через те, що один із регіонів є більш кри-
міногенно неблагополучним чи небезпечним, ніж інший, а тому, що в 
конкретному регіоні, приміром, проживає більша, ніж в інших регіо-
нах, кількість населення [4 , с. 33]. 3 метою усунення цього недоліку і 
уможливлення співвіднесення абсолютних показників з чисельністю 
населення регіону для кількісної характеристики стану злочинності 
застосовують відносні показники – коефіцієнти (індекси) інтенсивнос-
ті злочинності й злочинної активності населення. Коефіцієнт злочин-
ності є одним з складових елементів методики дослідження «геогра-
фії» злочинності, за допомогою якого розробляється шкала безпечнос-
ті/небезпечності злочину для досліджуваних регіонів. 

Географію злочинності інколи вважають складовою структури 
злочинності, адже обидва названі показники в своїх дослідженнях ви-
користовують питому вагу. Проте, якщо дослідження структури зло-
чинності в основному зводяться до визначення питомої ваги різних 
видів злочинів в структурі всієї злочинності, то географія злочинності 
використовує цей показник з іншою метою – для встановлення з ура-
хуванням територіальної поширеності окремих видів злочинів, конкре-
тних регіонів, які найбільшою мірою є враженими цим видом злочинів. 
І з’ясування питомої ваги – є не кінцевим, а одним з початкових етапів 
в дослідженнях географії злочинності. 

Географія злочинності також досить тісно пов’язана з динамі-
кою злочинності, оскільки обидва показники досліджують зміни рівня 
і структури злочинності за певний проміжок часу. До динаміки зло-
чинності, зазначає В.В. Лунєєв, належать територіальні зміни злочин-
них проявів: в одних регіонах злочинність інтенсивно зростає, в інших 
– скорочується, в третіх – спостерігається відносна стабільність, в чет-
вертих – реєструється якісна зміна злочинності тощо [3, с.319]. Це сві-
дчить про нерозривний зв'язок динаміки злочинності з географією зло-
чинності. Проте, за допомогою даних про населення, коефіцієнти і пи-
тому вагу, порівняння злочинності декількох територій відбувається на 
більш високому рівні, а динаміка злочинності стає базою для дослі-
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джень географії злочинності. 
Дослідження географії основних видів злочинності (які найчас-

тіше представлені в особливій частині кримінології), може стати підґ-
рунтям для такого показника, як характер злочинності, що в подаль-
шому теж може використовуватись і географією для її більш якісного 
аналізу. На основі географії злочинності можна розраховувати і такий 
показник, як тенденції злочинності, адже знання про просторово-
часові особливості злочинності неодмінно сприятимуть розробці стра-
тегії і тактики боротьби зі злочинністю, розрахунку сил і засобів необ-
хідних для забезпечення правоохоронної діяльності на майбутнє. 

Висновки. Ми вважаємо географію злочинності комплексним 
кількісно-якісним показником, який повинен розглядатись в системі 
показників злочинності поряд з рівнем, структурою, динамікою та ін-
шими показниками злочинності, і не входити як структурний елемент 
до жодного з них. Проаналізувавши основні показники злочинності, 
ми дійшли висновку, що географія злочинності тісно пов’язана з кож-
ним з них, але поряд з цим володіє власними специфічними методами 
дослідження, використовує різні елементи інших показників злочин-
ності, такі як коефіцієнт, питома вага або один з різновидів динаміки, 
пристосовуючи їх для потреб власних досліджень, що і зумовлює ви-
ділення географії злочинності як окремого, самобутнього показника з 
власною методикою дослідження. 
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ЗЛОЧИННІСТЬ НЕПОВНОЛІТНІХ:  

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД 

 

Останнім часом через нестабільність суспільства й інтенсивних 

соціальних перетворень посилилися негативні тенденції, що провоку-

ють девіантну поведінку, деградацію й саморуйнування особистості. 

Нездоровий спосіб життя, розмивання ціннісних орієнтирів є тим фун-

даментом, на якому продовжують поширюватися алкоголізм, паління, 

наркоманія, токсикоманія. Усе більш широке поширення одержує від-

ступ від загальнолюдських норм моральної поведінки, глибоко спус-

тошується і руйнується духовний світ людини. 

Концепція девіантної поведінки була започаткована французь-

ким соціологом Е. Дюркгеймом (Emile Durkheim), який досліджував 

причини порядку і безпорядку в суспільстві. Р. Мертон (Robert King 

Merton), використовуючи висунуте Е. Дюркгеймом поняття “аномія” 

(стан суспільства, коли старі норми і цінності вже не відповідають ре-

альним відносинам, а нові ще не утвердилися), причиною делінквент-

ної поведінки вважав неузгодженість між цілями, висунутими суспіль-

ством, і засобами, яке воно пропонує для їхнього досягнення [1, c. 70]. 

У 1950-х рр. А. Коен (Albert K. Cohen) розробив теорію делінк-

вентних субкультур. Він вважав, що аномія як ослаблення культурних 

норм, цінностей і соціальних взаємозв’язків веде до фрустрації і необ-

хідності пошуку нових форм поведінки. У готовому вигляді ці форми 

вже є в делінквентній субкультурі, орієнтованої на успіх. Однак у цій 

субкультурі зовсім інші, ніж у “великому” суспільстві, критерії успіху 

– дрібні крадіжки, агресивність, вандалізм в ній є нормальними засо-

бами досягнення самоповаги і поваги з боку інших [2, c. 520-521]. 

Т.Р. Тайвел (Tyvel T.R.) у своїй праці “Небезпечні злочинці” (1961) 

пояснював злочинність неповнолітніх цілком у дусі Мертона і Коена, але 

більш категорично і різко. При цьому він вбачав причини дефектів у житті 

підлітків із середовища робочого класу, які призводять до утворення кри-

мінальної субкультури, в історичному поділі Англії на дві нації: націю 

багатих і націю бідних, в буржуазно-класовій системі, при якій робочому 

класу доступні лише найгрубіші, комерційні розваги, а школи і юнацькі 

клуби орієнтовані на культуру середнього класу [3, c. 190]. 

Т.П. Морріс (Morris T), автор відомої праці “Злочинний район” 

(1957), також був прибічником теорії субкультур і вважав, що “психіа-
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трична” (так він її називає) делінквентність спостерігається у всіх 

прошарках суспільства, а “соціальна” – проявляється переважно у се-

редовищі робочого класу внаслідок сприятливих умов, які існують у 

даному середовищі [4, c. 82]. 

Автор теорії диференціальної асоціації американець Е. Сатер-

ленд (Edwin Hardin Sutherland) вважав, що злочинна поведінка є ре-

зультатом “навчання”, наслідком частих контактів із антисоціальними, 

злочинними елементами, які здійснюють негативний вплив на особис-

тість, формуючи криміногенні погляди і звички. Таким чином злочин-

на поведінка – результат наслідування поганого прикладу [5, c. 32]. 

Британський вчений Г. Маннгейм (Hermann Mannheim), на від-

міну від Сатерленда, який вважав, що злочинне навчання завжди від-

бувається у результаті особистих контактів з криміногенними особис-

тостями, вважав, що подібне навчання імітації може відбуватися не 

тільки в результаті особистих контактів зі злочинцями, але і внаслідок 

знайомства з прикладами кримінальної поведінки на сторінках газет, з 

екрану кіно або телебачення. Він вважав, що в рамках теорії диферен-

ціальної асоціації слід розглядати також питання про негативний 

вплив засобів масової інформації, особливо на підлітків, які часто ко-

піюють побачені приклади поведінки. Але, навіть, в тих випадках, ко-

ли відсутнє пряме копіювання, може існувати більш віддалений нега-

тивний ефект: це зруйноване уявлення про життя суспільства, непра-

вильна шкала цінностей, яка може здійснити згубний вплив на форму-

вання особистості підлітка. 

Г. Маннгейм критикував прихильників показу сцен насилля і 

жорстокості, які на противагу теорії імітації висунули теорію “здоро-

вого виходу емоцій”, “емоційної розрядки”, начебто запобігаючій вчи-

нення злочинів. У принципі, Маннгейм виступав за збалансоване за-

стосування цих двох підходів, вважаючи, що не можна некритично 

застосовувати теорію імітації, так само як не можна замінити її теорі-

єю “емоційної розрядки” [6, c. 602]. 

Г.М. Міньковський та А.П. Тузов вважають, що без врахування 

біологічних особливостей, що опосередковують характер реакції на 

зовнішні впливи, неможливо вивчити соціальну поведінку людини. 

Однак, з цього зовсім не слідує, що біологічні особливості особистості 

неповнолітніх правопорушників визначають їхню поведінку. Вони не є 

головною причиною, що обумовлює їх діяльності, у людини немає 

вроджених програм соціальної і асоціальної поведінки. Поведінка лю-

дини є результатом взаємодії соціального середовища і психофізіоло-

гічних особливостей індивіда при домінуючому значенні соціальних 

факторів. Частіше за все прояви агресивності проявляються у дитинст-

ві і розвиваються завдяки неправильним реакціям батьків на агресивну 
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поведінку. Проявам агресії у неповнолітніх можуть сприяти також лю-

ди і ситуації, в яких опиняється підліток [7, c. 75-76].  

Проблема девіантної поведінки неповнолітніх досліджується ба-

гатьма галузями науки, зокрема психологією, соціологією, юриспруде-

нцією як в Україні так і в інших державах. Серед вітчизняних дослід-

ників доцільно відмітити О.М. Джужу та С.М. Корецького, які дослі-

джували проблеми співвідношення девіантної та делінквентної поведі-

нки. Автори виділяли наступні види поведінки з відхиленнями від со-

ціальної норми: девіантна (відхилення від моральних норм), делінкве-

нтна (дрібні правопорушення) та злочинна поведінка [8, c. 179-184]. 

Також С.М. Корецький аналізував процес профілактики девіантної 

поведінки неповнолітніх, який він запропонував поділити на три ета-

пи: профілактика девіантних дій, профілактика деліктів та профілакти-

ка злочинів. Перший етап пов’язаний з педагогічним впливом, два на-

ступні характеризуються державним примусом, відповідно адміністра-

тивно-правовим та кримінально-правовим у поєднанні з педагогічним 

[9, с. 636-640]. Васильєв В.В. розглядав проблему групової злочиннос-

ті неповнолітніх та мотиви делінквентної поведінки. Основою у підлі-

тковому віці є самоствердження для підлітка. Якщо це не відбувається 

через суспільно-корисну працю, то виникає антисуспільна поведінка. 

Також автор в залежності від ступеня шкоди, що завдається інтересам, 

соціальній групі, суспільству в цілому, а також від виду порушень кла-

сифікував девіантну поведінку неповнолітніх на такі види: деструкти-

вна, при якій шкода завдається лише девіанту (мазохізм); асоціальна - 

шкода завдається особі та соціальним інститутам (сім’я, сусіди) і про-

являться в алкоголізмі, наркоманії, самогубстві тощо; протиправна 

(деліквентна) поведінка, яка являє собою порушення як моральних так 

і правових норм [10, с. 422-465]. У статті Ю.С. Завгородньої  “Детер-

мінація злочинності неповнолітніх в Україні” досліджена специфіка 

причин та умов злочинності неповнолітніх в Україні, пов’язана з їх 

віковими, психологічними, статевими особливостями[11, c. 201].Як 

вважає Ю.С. Завгородня, основні причини та умови вчинення злочинів 

неповнолітніми мають певну специфіку, пов’язану з віковими, психо-

логічними, статевими особливостями:1. Криміногенний вплив негати-

вних умов у мікросередовищі (тривалий і цілеспрямований вплив на 

дітей, підлітків, молодь з боку деморалізованих, часто судимих і стар-

ших за віком підлітків, лідерів з антисуспільною спрямованістю), від 

якого підлітку не так просто відокремитися.2. Недоліки у професійній 

діяльності фахівців, які відповідають за процеси навчання та вихован-

ня дітей, підлітків, молоді.3. Проведення виховної і профілактичної 

роботи без певного врахування вікових, психологічних, моральних та 

інших особистих якостей підлітків і молоді.4. Відсутність налагодже-
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ної системи взаємодії працівників ОВС та навчальних закладів, спря-

мованої на запобігання злочинності неповнолітніх.5. Сімейне криміно-

генне неблагополуччя, що характеризується проявами агресивності та 

насильства, неповагою членів сім’ї один до одного.6. Стійкі соціальні 

негативні деформації неповнолітніх (дефекти психофізичного, інтеле-

ктуального розвитку, негативні риси характеру, соціально-демогра-

фічного статусу тощо).7. Соціальна неспроможність батьків та амора-

льний спосіб їх життя, зростання алкоголізації, наркоманії, статевої 

розпусти, жорстокого поводження з дітьми, фізичне і психічне насиль-

ство в сім’ї.8. Деморалізуюча пропаганда в засобах масової інформації 

цинічної позиції щодо досягнення особою матеріальних благ за будь-

яку ціну [11, c. 206-207]. 

Висновок. Девіантна поведінка є соціально-психологіч-ним і 

правовим фактором у житті суспільства й досліджується різними нау-

ками. Динамізм соціальних процесів, зміни в багатьох сферах громад-

ського життя приводять до збільшення девіації серед такої групи сус-

пільства як підлітки.  
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ОСОБИСТІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ЗЛОЧИНЦЯ 

 

Традиційно в громадській думці проблема злочинності посідає 

одне з провідних місць серед найбільш гострих соціальних проблем. 

Цією обставиною постійно користуються як чинні політики, які пере-

бувають при владі, так і ті, хто до неї прагне.  

Термін «політична злочинність» використовується для позна-

чення деліктів, пов’язаних із боротьбою за владу, соціально-політич-

ними, релігійними, етнічними, національними, сепаратистськими, зов-

нішньополітичними та іншими причинами. На думку В.В. Лунєєва, 

«реальна політична злочинність являє собою суспільно небезпечну 

форму боротьби правлячих та опозиційних політичних еліт, інших по-

літичних сил чи окремих осіб за владу чи її неправомірне утримання 

шляхом насильства, обману, підкупу чи інших злочинних дій» [5, с. 

58]. Однак центральним ядром цього інтересу є особистість, яка вчи-

няє злочинні діяння у сфері політики, названа«політичним злочин-

цем». Значення особистості злочинця визначається тим, що злочин, 

будучи результатом свідомої вольової діяльності людини, не тільки не 

мислимо поза особою, яка його вчинила, а й великою мірою обумов-

лений сутністю і особливостями цієї особи. Крім того, без вивчення 

особистості злочинця не можуть бути зрозумілі ні причини окремого 

злочину, ні причини злочинності як масового соціального явища. 

Особа політичного злочинця через різні об’єктивні та суб’єктивні 

причини належить до мало вивчених категорій в політичній кримінології. 

Крім того, немає попереднього досвіду дослідження й сама політична 

злочинність, яка стала об’єктом вивчення порівняно недавно. Кримінолог 

П.О. Кабанов пропонує досліджувати особу політичного злочинця в ме-

жах напряму «кримінальна політична антропологія», який буде структур-

ним елементом політичної кримінології [1, с. 3,6]. Наразі, дискусійною є 

назва напряму, адже термін «антропологія» в кримінології асоціюється з 

теорією кримінальної антропології Чезаре Ломброзо. 

Складність вивчення особи політичного злочинця починається 

уже з того, що поняття особи злочинця застосовується лише до особи, 

яка є суб’єктом злочину у контексті кримінального права, а в законо-

давстві зарубіжних країн політичними злочинами іноді визнаються 

абсолютно протилежні діяння. Так, в тоталітарних державах (яких за-

лишається ще чимало) особа, яка визнається суб’єктом вчинення полі-

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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тичного злочину, в демократичних державах може визнаватись жерт-

вою режиму [1, с. 3,8].  

Особа злочинця формується під впливом комплексу факторів. 

Зокрема, не можна не враховувати конкретні історичні, політичні, еко-

номічні умови в державі у період життя даної особи. У кримінологіч-

ній науці особу злочинця визначають як сукупність соціально-

демографічних, соціально-психологічних, моральних і правових влас-

тивостей, ознак, зв’язків, відносин, що характеризують особу, яка ско-

їла злочин і впливають на її злочинну поведінку [3, с. 125]. 

На базі цього загального підходу П.О. Кабанов визначив особу 

політичного злочинця як сукупність соціально значущих властивостей 

особи, що утворились в процесі її суспільної або політичної діяльності 

та обумовлюють використання нею для досягнення політичних цілей, 

засобів, які засуджуються, національним або міжнародним криміналь-

ним законодавством [1, с. 3, 10]. 

Особа політичного злочинця – це узагальнююче поняття, за 

яким стоять специфічні суб’єкти політичних злочинів. Тож, на наш 

погляд, соціально значущі властивості особи політичного злочинця 

утворюються не тільки в процесі її суспільної або політичної діяльнос-

ті. Не слід відкидати біологічний фактор, вроджені відхилення, набуті 

та вроджені психопатії і навіть психічні хвороби, обставини наро-

дження і дитинства – всі ці фактори можуть обумовити мотивацію по-

літичного злочинця. Історія знає психічно хворих політичних злочин-

ців Калігулу, Нерона. Також викликало сумніви психічне здоров’я 

І. Грозного, А. Гітлера, Й. Сталіна [4, с. 67-68]. 

Керуючись цим, особу політичного злочинця на наш погляд слід 

визначили як сукупність соціальних, соціально-психологічних, мора-

льних властивостей особи, які обумовлюють вчинення нею суспільно 

небезпечних діянь у сфері політики з політичного мотиву. 

Слід виділити основні, на наш погляд,особливості особистості 

політичного злочинця: 1) політичний злочинець не приховує свій на-

мір вчинити політичний злочин і зізнається в цьому публічно, тоді як 

звичайний злочинець, як правило, приховує свої наміри і заперечує 

вчинення злочину; 2) політичний злочинець оскаржує легітимність 

порушуваних ним норм, в той час як звичайний злочинець визнає це в 

принципі; 3) політичний злочинець має на меті зміни встановлені у 

державі і суспільстві норм права і моралі, тоді як звичайний злочинець 

таких цілей не переслідує; 4) політичний злочинець діє не переслідую-

чи власного матеріального корисливого мотиву, звичайний злочинець, 

натомість,має корисливий інтереси. 

Головною і обов’язковою ознакою політичного злочинця є полі-

тичне цілепокладання злочинної діяльності та її політична мотивація. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C
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Принципова різниця полягає в тому, що в ідеалі політичний злочи-

нець» діє в інтересах частини суспільства, посягаючи на інтереси 

окремої політичної еліти (політичної партії, соціальної групи або полі-

тичного клану). Тому для однієї частини населення він – політичний 

злочинець, а для іншої – жертва політичного режиму. Загальнокримі-

нальні злочинці, як правило, які вчиняють злочин, який засуджується 

всіма верствами суспільства і тому не викликає у них співчуття. 

Проте, слід зазначити, що дані ознаки не у всіх політичних зло-

чинців, проявляються в повному обсязі. В одних вони виявляються 

частково, в інших можуть не проявлятися взагалі. Існують перехідні 

періоди в діяльності політичних злочинців. Можливі переходи з зага-

льно-кримінальних злочинців у політичні та, навпаки, з політичних – в 

загально-кримінальні. «Переродження» загальнокримінальних злочин-

ців у політичні може відбуватися по-різному і з різних причин. Проте, 

у більшості випадків загальнокримінальні злочинці спочатку будують 

свою злочинну кар’єру, набувають капітал (фінансові, матеріальні, 

інформаційні та інші ресурси), а вже потім легітимно чи не легітимно 

проникають у політичну сферу життєдіяльності суспільства. Закріпи-

вшись у даній сфері, вони починають проявляти свої істинні наміри із 

застосуванням засобів і методів, які засуджуються з позиції криміна-

льного законодавства з метою отримання додаткових повноважень або 

доступу до розподілу національними або регіональними ресурсами для 

реалізації особистих або корпоративних інтересів, слід погодитись, що 

прикриваючись політичними гаслами та амбіціями, у таких випадках 

практично неможливо знайти вузьку межу між політичними і корисли-

вими інтересами. Вони настільки переплітаються між собою, підси-

люючи і зміцнюючи один одного, що й самі злочинці їх можуть не 

бачити і не розрізняти [2, с. 12-43]. 

Вік політичного злочинця також має свою специфіку. Відповід-

но до ст. 70 Конституції України та ст. 6 Закону України «Про полі-

тичні партії в Україні», громадянин України може бути членом полі-

тичної партії з 18 років. Отже мінімальний вік політичного злочинця, 

як суб’єкта злочину – 18 років,проте найактивніше особи займаються 

політичними аспектами, коли здобули професію, певний життєвий та 

політичний досвід, тому кримінологічний віковий портрет політичного 

злочинця – 25-55  років. 

Висновки. Особа політичного злочинця – це сукупність соціаль-

них, соціально-психологічних, моральних властивостей особи, які обумо-

влюють вчинення нею суспільно небезпечних діянь у сфері політики з 

політичного мотиву. Численні типи, види, класи, групи на які можна по-

ділити або в які об’єднати політичних злочинців, свідчать про багатомір-

ність і складність не тільки самої політичної злочинності, а й осіб, що 
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вчиняють політичні злочини. В процесі дослідженнями намагались ви-

значити відмінності політичного злочинця від загальнокримінального 

злочинця, які виявляються в соціальному статусі, у віці, у рівні освіти та 

інших ознаках. Для ефективного прогнозування та запобігання політичній 

злочинності,на нашу думку, необхідна співпраця кримінологів, політоло-

гів та психологів,оскільки жодною з наук це питання не досліджено в дос-

татній мірі, задля практичного використання цих знань.  
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СВІТОГЛЯДНІ ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА 

 

У часи кардинальних глобалізаційних змін, коли широко-

спектральні комунікативні канали стали доступними як на рівні рядо-

вого члена соціуму, так і на рівні державних утворень, виникає нагаль-

на потреба створення певного, загальнозрозумілого та загальноприй-

нятного універсуму, за допомогою якого стає можливим врегулювання 

нових різноманітних відносин, які повсякчас виникають як на особистіс-

ному, так і на державному рівнях. Зазначеним феноменом, на даний час, 

виступає європейське право, яке не лише отримало широке розповсю-

дження на європейському та інших континентах, але й перетворилося на 

вихідну основу створення та функціонування права міжнародного. 

У процесі аналізу заявленої проблеми випливає необхідність ви-

значення поняття «джерела права». Як відомо з теорії права, існує де-

кілька визначень цього феномену – вузьке, або нормативіське, та ши-

роке, або філософсько-правове. 

Також виникає потреба з’ясування чим є європейське право? Чи тут 

слід вести мову про континентальне, романо-германське право і англо-

саксонське (англо-американське) право, чи про право Європейського Со-

юзу, чи про право, яке твориться діяльністю Ради Європи та Європейсь-

ким Судом з прав людини, чи, можливо, право всіх європейських країн?  

Відомий шведський вчений, професор Стокгольмського універ-

ситету Ерік Аннерс вказував на історико-правову єдність права Захід-

ної, Південної і Північної Європи. Власне, на думку вченого, право, 

яке розвинулося в цих регіонах Європи, і є європейським.  

Росію як євроазіатську країну він також відносить до Європи, 

але підкреслює, що право в цій державі почало розвиватися з XVIII ст., 

після введення Росії до західноєвропейської правової сім’ї [7, с.140141, 

254]. Щоправда, ним же зазначається, що лише під впливом війни з 

Наполеоном Бонапартом та походу російських військ у Європу з 20-х 

років XIX ст. російське право почало реформуватися за європейським 

взірцем [7, с.357-364]. Тобто європейським правом можна все-таки 

вважати, за цим автором, те право, яке розвивалося в Римській держа-

ві, а пізніше в Візантії, імперії Каролінгів, Священній римській імперії 

германського народу, в Скандинавії та на Балканах. 
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Американський вчений Гарольд Дж. Берман, використовуючи 

поняття «Західна традиція права», фактично трактував його як синонім 

поняття «європейське право». Він стверджував, що ця «традиція» за-

початковується в XI ст., коли 1080 р. в одній з італійських бібліотек 

було віднайдено рукопис Дигест Юстиніана (534 р.), що почав викори-

стовуватися в країнах Європи поряд із «народним правом». З 1087 р. 

Дигести слугують основою в підготовці юристів в європейських уні-

верситетах: спочатку в Болоньї, а пізніше в Паризькому, Орлеансько-

му, Празькому, Віденському, Краківському, Оксфордському та ін. Од-

ночасно римське право набуває все більшого застосування в судовій 

практиці [1, с.124-131]. 

Другий етап рецепції римського права в Європі почався в XIX 

ст. з Кодифікації права Наполеона, у Франції, а пізніше в Австрії, Ні-

меччині, Росії та в інших 23 континентальних країнах. Англійське пра-

во, хоч і розвивалося іншим шляхом (як прецедентне право) також за-

знало на собі вплив римського права. 

Фундатор сучасного порівняльного правознавства Рене Давид у 

своїй книзі «Основні правові системи сучасності» пише про те, що, «ро-

мано-германська правова сім’я» та «сім’я загального права» (англо-

американська) інтегруючись творять «сім’ю західного права». Одночасно, 

аналізуючи право країн Центральної та Південної Америки, він вживає 

термін «позаєвропейські правові системи» [19, с.23-24, 57-58]. Очевидно, 

вчений поняття «західне право» базує на концептуальному та змістовному 

критерії, а поняття європейське (позаєвропейське) – на географічному. 

У свою чергу професор Віктор Іванович Муравйов зауважує, що 

термін «європейське право» використовується для визначення сукуп-

ності правових норм, які регулюють діяльність Ради Європи, Європей-

ського Союзу, ОБСЄ, ЄАВТ (європейська асоціація вільної торгівлі) та 

інших європейських інституцій [17, с.141-147]. 

Розглядаючи зазначену проблематику академік М.В.Костицький 

стверджує, що є два розуміння поняття «європейське право»: 1) понят-

тя «європейське право» має синонім «західне право» і під ним слід 

розуміти право: а) романо-германське; б) англо-американське; в) змі-

шане право, яке поширене в Європі, Америці, Азії, Африці, Австралії; 

2) європейське право – це право Європейського союзу як наддержав-

ного асоціативно-конфедеративного об’єднання, яке охоплює значною 

мірою сферу приватноправових відносин і неминуче поширюється і в 

публічно-правовій сфері [14, с.25]. 

В процесі досконалого аналізу феномену європейського права з 

метою його подальшої уніфікації та широкого застосування у глобаль-

ному масштабі, виникає нагальна потреба визначення та глибинного 

дослідження його світоглядних основ. Адже не пізнавши витоків, не-
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можливо пізнати саму аксіологічну сутність явища, тим більше його 

онтологічні аспекти. 

Виходячи із змісту концепції сформульованої академіком 

М. В. Костицьким, до світоглядно-методологічних джерел європейсь-

кого права слід віднести еллінську (давньогрецьку) філософію права, 

теорію і норми римського права та християнську етику.  

У процесі гносеологічного аналізу концепції світоглядно-

методологічних джерел європейського права виникає цілком закономі-

рне питання: у чому ж полягає універсальність, уседоступність і навіть 

об’єктивна необхідність використання такого соціально-аксіологічного 

феномена, як європейське право? Чи не криється притаманна йому 

унікальність якраз у природі його світоглядно-методологічних дже-

рел? Для з’ясування цього питання слід коротко схарактеризувати ко-

жне з них окремо й визначити притаманні цим феноменам іден-

тифікаційні ознаки, які завдяки власному синтезові й спричинили поя-

ву такого надзвичайно актуального нині явища, як європейське право. 

Зазначимо, що кожне із указаних академіком М. В. Кос-тицьким 

світоглядно-методологічних джерел європейського права виникали у 

різні хронологічні періоди. Так, зокрема, еллінська філософія права 

з’являється у VII-VI ст. до н. е., коли давньогрецький мислитель Фалес 

завдяки формуванню власної світоглядної системи заклав основи роз-

витку натурфілософії як новітнього напряму наукового пізнання. Рим-

ське право, у свою чергу, формується як універсальний інструмент 

регулювання суспільних відносин паралельно розвиткові римської 

державності імперського типу. А таке світоглядне джерело, як христи-

янська етика, формується з моменту виникнення, розвитку і поширен-

ня християнства як новітньої на той час світової релігії. Зазначимо, що 

римське право і християнська етика з’являються вже після не лише 

становлення, але й цілковитого формування давньогрецької філософії 

права, отож саме тому, на наш погляд, на процеси їхнього формування  

та розвитку вчиняли безпосередній чи опосередкований вплив світоглядні 

уявлення та системи, розроблені давньогрецькими мислителями. Тобто, в 

міру формування чи універсалізації того чи іншого світоглядного джерела 

європейського права можна прослідковувати існування взаємовпливу, що 

виникав між ними. Так, зокрема, вплив християнської етики помітний як в 

еволюційному поступові римського права, так і в подальшому формуванні 

та становленні новітніх наукових, відповідних до кожного історично-

хроноло-гічного періоду, філософських систем. У свою чергу правова 

свідомість, властива римському соціумові, певним чином вплинула на 

формування християнських постулатів. 

Зародження давньогрецької філософії, до складу якої входила 

також і філософія права, відбувається приблизно в VII-VI ст. до н. е., 
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себто в часи, коли соціологічно-цивілізаційні процеси досягли такого 

рівня, за якого окремий індивід починає перейматись не лише надбан-

ням необхідних засобів виживання та існування, але й питаннями, за 

допомогою яких можна було б пояснити ті природні процеси та явища, 

котрі відбувалися навколо нього. Найсприятливіші умови для форму-

вання феномена під назвою «філософія» склались якраз у зазначений 

відрізок часу на території грецьких міст-держав. Факторами, які спри-

чинили появу вказаного феномена, можуть слугувати, насамперед, 

еллінське прагнення досягнення всеосяжної свободи індивіда, а також 

кліматичні умови, за яких процес вирощування сільськогосподарської 

продукції не був обтяжливим, та й чимала кількість міст-держав, яким 

було притаманне розмаїття форм державного управління та суспільно-

політичних устроїв, і географічні особливості, які зумовили появу й 

розвиток у греків мореплавства, релігійних вірувань та ін. Намагання 

логічного осмислення сутності навколишнього середовища призвели 

греків до аналізу буття людини у Всесвіті в цілому, а прагнення осяг-

нути та пояснити природу явищ, що не піддавалися емпіричному ана-

лізові, зумовило появу абстрактних суджень, які й поклали початок 

формування філософського аналізу. Зазначений спосіб мислення приз-

водить до того, що давньогрецькі філософи починають формулювати й 

обґрунтовувати концепцію щодо природної цілісності Всесвіту, в т. ч. і 

людини як складової його частини. Таким чином у давньогрецькій фі-

лософії формується проблематика буття, яка стає одним із наріжних 

каменів її аналізу. У процесі дослідження зазначеної проблематики 

виникає також потреба з’ясування сутності матерії та джерела її похо-

дження, пояснення природи тих чи інших явищ, причин і наслідків 

їхньої змінюваності, питання першооснов і, врешті, розробка законо-

мірних правил логічного мислення. 

Крім того, в межах давньогрецького філософського простору фор-

муються судження з приводу буття соціуму, внаслідок чого виникають та 

логічно обґрунтовуються такі поняття, як справедливість, право, закон, 

традиція, звичай, які з часом набувають обрисів таких, що піддавалися 

логічному аналізові наступними поколіннями мислителів.  

Подальше філософське трактування зазначених концептуальних 

категорій привело до того, що розроблені давньогрецькими філософа-

ми світоглядні сентенції щораз безпосередньо чи опосередковано 

впливали не лише на сучасне їм питоме право, але й упродовж трива-

лого періоду на право європейське. Саме тому, з погляду академіка 

М. В. Костицького, можна стверджувати, що й нині, через два з по-

ловиною тисячоліття, філософсько-правові положення давньогрецьких 

мислителів залишаються актуальними для розвитку європейського 

права. Ідеї справедливості, правової держави, верховенства права, під-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 461 

порядкованості політики законові стали наріжним каменем творення 

права у постсоціалістичних і пострадянських державах. Закладені вони 

і в основі Конституції України [14, с.27].  

Другим світоглядним джерелом сучасного європейського права 

є римське право. Його поява була спричинена фактором існування ек-

спансіоністських устремлінь Римської держави. Процес приєднання 

нових територій вимагав вироблення ефективного адміністративного 

механізму управління ними, який би, у свою чергу, унеможливив вихід 

новонабутих територій з імперсько-адміністративної «орбіти» Римсь-

кої держави, незважаючи навіть на настрої ворожого характеру, що 

виявлялися серед їхнього населення та були поширеним явищем. Од-

нак ефективність зазначеного механізму без використання такого уні-

версального регулятора суспільних відносин, як право, є не лише сум-

нівною, але й сам факт його функціонування стає неможливим. З ме-

тою створення одного з дієвих універсальних засобів врегулювання 

суспільних відносин у 451-450 рр. до н. е. спеціально створеною комі-

сією у складі десяти осіб (децемвірів) було проведено письмову фік-

сацію чинних на той час у Римі норм звичаєвого права. Таким чином 

змістом нормативних текстів було заповнено дванадцять таблиць, на 

яких знайшли власне відображення близько ста двадцяти зазначених 

звичаїв. Указані таблиці виставлялись для загального ознайомлення в 

центрі столиці Римської держави.  

Отже, як нами вже зазначалося, зародження давньогрецької фі-

лософії відбувається приблизно в VІІ-VІ ст. до н.е., моментом заро-

дження римського права можна вважати факт створення Законів ХІІ 

таблиць, який мав місце у середині V ст. до н.е., а саме у 451-450 рр. до 

н.е. Слід вказати на те, що ці два феномени, які згодом почали відігра-

вати роль світоглядних джерел європейського права, з моменту ство-

рення у Римі Законів ХІІ таблиць розвивалися паралельно, фактично 

виключаючи фактор взаємовпливу. Але історичні реалії внесли власні 

корективи, завдяки яким зазначені феномени отримали змогу виступи-

ти у якості світоглядних джерел європейського права. І таким історич-

ним фактором, безумовно, виявилося завоювання Римом Греції. Так з 

історії Давньогрецької держави відомо, що римські експансіоністські 

устремління на терени Еллади набули свого апогею під час третьої 

війни Риму з Македонією (171-168 роки до н.е.), що завершилася ви-

рішальною битвою під Підне, внаслідок якої фактично було знищено 

Македонське царство. Таким чином у другому сторіччі до Різдва Хри-

стового завершилось римське завоювання Греції. Звичайно ідеологічна 

складова римської держави, користуючись правами переможця, праг-

нула запровадження на підконтрольних грецьких територіях власного, 

піднесеного до рангу вищої цінності основоположного принципу 
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mores maiorum («Звичаї предків»), намагаючись виставити у ракурсі 

неповноцінності «маленьких греків» (graeculi) [16, с.200]. 

Однак, як зазначав Б. Рассел, коли римляни вперше увійшли в 

контакт із греками, вони зрозуміли, що порівняно з ними є варварами 

та «неотесаними» селюками. Греки були незрівнянно вищими за рим-

лян у багатьох сферах соціального буття, у тому числі й філософії. 

Єдине, у чому римляни їх перевершували, – це військова тактика та 

соціальна згуртованість [18, с.342]. Отже, грецька культура та мистец-

тво, з огляду на властиві їм еволюційні переваги, спонукали Рим доб-

ровільно приймати притаманні їм парадигми. Також слід зауважити, 

що цей процес відбувався не завдяки широкому застосуванню засобів 

примусу, а еволюціонував сам по собі [6, с.137-149]. 

Тобто саме з моменту завоювання Римом Греції відбувається, 

так би мовити, «пересікання», «зіштовхнення» давньогрецької філосо-

фії та римського права. Зазначимо, що цей факт мав місце у ІІ ст. до 

н.е. На той час давньогрецька філософія уже була фактично сформова-

ним феноменом, який існував більш як 500 років, водночас римське 

право ще перебувало в процесі власного формування, хоча вже також 

існувало більш як 200 років. Якщо про давньогрецьку філософію, на 

момент завоювання Греції Римом, ми можемо говорити як про устале-

ний факт, то те ж саме стосовно римського права ми сказати не може-

мо. Адже на цей момент саме припадає розвиток експансіоністських 

устремлінь Римської держави, коли її прагнення до завоювань спочат-

ку спрямовувалися на її сусідів, зокрема і на Грецію, а згодом сягнули 

не лише європейських земель, але й поширилися на терени Малої Азії, 

Близького Сходу, Північної Африки. Тобто із завоюванням нових те-

риторій та підкоренням населення, яке на них проживало життєво не-

обхідною виявилася потреба жорсткого реформування адміністратив-

ної системи Римської держави та побудови сталої «управлінської вер-

тикалі». І саме право та закон виявилися тим інструментарієм за допо-

могою якого зазначена адміністративна система наділялася необхід-

ною функціональністю та ставала ефективно-дієвою. Саме тому зі збі-

льшенням території держави змінювалася не лише адміністративна 

система Римської держави, але й її позитивне право. А завдячуючи 

прагматизмові та практицизмові, які були притаманні римському соці-

умові, воно набуло універсальних властивостей, які й на сьогодні не 

втратили власної актуальності. 

Отже, з моменту завоювання Римом Греції розпочинається пря-

мий вплив давньогрецької філософії, у тому числі й філософії права, 

на процеси подальшого формування та розвитку римського права. Але 

також слід зауважити, що зазначений вплив був одностороннім і цьому 

слугував цілий ряд факторів. По-перше, хронологічний фактор – адже 
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на момент римського завоювання Греції еллінська філософія була уже 

повністю сформованою, усталеною, цілісною та внутрішньо-непроник-

ною, а римське право лише перебувало у стадії формування і, таким 

чином вже, апріорі, не могло вплинути на процеси розвитку давньог-

рецької філософії. По-друге, фактор аксіологічної наповненості дав-

ньогрецької філософії і римського права. Адже еллінська філософія на 

той час була вже сформованим, цілісним явищем, яке вирізнялося ціл-

ковитою наповненістю аксіологічним змістом, завдяки чому вона була 

вже у змозі «поділитися» ним з іншими соціальними феноменами, такими, 

як римське право, чого про останнє сказати ствердно на той час було ще 

не можна. Саме тому, ми у змозі констатувати факт існування односто-

роннього впливу, а саме – еллінської філософії на процеси формування та 

розвитку римського права, а не навпаки. Та й сама давньогрецька філосо-

фія, на той час, вже була повністю сформованою, «закритою» системою, 

водночас, як римське право безпосереднього перебувало ще у стані фор-

мування та вирізнялося «відкритістю» власної системи. 

Зазначений вплив продовжувався майже до початку нашої ери, 

тобто до моменту виникнення християнства з притаманним йому ети-

чним вченням.    

Щодо християнської етики як світоглядного джерела європейсь-

кого права, зазначимо, що етика – це наука, що вивчає мораль, за до-

помогою якої людство впродовж власного існування на підставі отри-

маного практичного досвіду та уявлень метафізичного характеру ви-

явилося здатним провести класифікацію вчинків як окремого індивіда, 

так і соціальної групи чи й соціуму взагалі відповідно до градаційної 

шкали «добро-зло». Завдяки цьому людство зуміло визначити цінності 

в дієвій поведінці індивіда, безпосереднім виразом яких можна назвати 

звичаї, закони, вчинки, що носять позитивний, гуманістичний харак-

тер. Саме завдяки цим діяльнісним виявам індивід у змозі виявити себе 

в якості самостійного, свідомого, розумного та вільного творіння Бо-

жого. Сама ж етика, як підкреслює академік М. В. Костицький, вини-

кає разом із цивілізацією. Вона розвивається з традицій, звичаїв, міфів 

та, розвинувшись, перетворюється на джерело права [14, с.28]. Зазна-

чимо, що етичні принципи знаходять власний прояв як у сфері позити-

вного, так і природного права, відіграючи одну із ключових ролей як у 

процесі їхнього формування, так і становлення й еволюції. 

Норми етичного характеру не є статичними за своєю природою, 

вони також піддаються еволюційним змінам паралельно розвиткові 

всіх сфер соціального буття. Найбільш яскравий та потужний еволю-

ційний імпульс етика отримала з процесом формування християнсько-

го вчення в якості світової релігії.  
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Зазначимо, що серед переліку світоглядних джерел сучасного 

європейського права, християнська етика, в часовому вимірі, форму-

ється останньою, після еллінської філософії та римського права. Вка-

жемо на те, що вона виникає і розпочинає власне поширення з І ст. н.е. 

з Палестини та пов’язується із життям та діяльністю Ісуса Христа. Ці-

кавим фактором є те, що у самому процесі формування християнства 

одну із головних ролей відіграло саме тогочасне римське право. Адже 

сама Палестина у цей час перебувала під владою Римської імперії, 

Понтій Пілат, який, згідно Біблії був безпосередньо причетний до про-

цесу винесення смертного вироку Спасителеві, перебував на посаді 

римського намісника у Палестині. Сам вирок Ісусові виносився римсь-

ким судом за нормами як римського так і місцевого, іудейського права. 

Та й саме виконання вироку було здійснене римськими солдатами. 

Тобто римське право, яке на І ст. н.е. вже зазнало досить потужного 

впливу еллінської філософії, у т.ч. й філософії права, відіграло одну із 

основоположних ролей в процесі зародження та розвитку християнст-

ва. Тобто вплив на християнство, у т.ч. на притаманну йому етику, 

безпосередньо римського права та опосередковано давньогрецької фі-

лософії, відбувався вже з моменту його виникнення. Щоправда й цей 

вплив, на той час, був ще «одностороннім», так як християнство на той 

час, ще не володіло необхідним інструментарієм для впливу на римсь-

ке право, яке у той час також досить потужно розвивалося, а тим біль-

ше на еллінську філософію. Згодом цей прямий вплив також унемож-

ливлювався через заборону християнства у Римі. Що ж до впливу хри-

стиянської етики на еллінську філософію, зазначимо, що й у цьому 

випадку ми можемо спостерігати ситуацію аналогічну впливу на неї 

римського права. Тобто цей процес унеможливлювався завдяки того-

часній сформованості, системній «закритості» еллінської філософії. 

Водночас вплив давньогрецької філософії як на подальший розвиток 

римського права, так і християнства зберігався та набував, відповідно 

до обставин, як безпосереднього, так і опосередкованого виразу. Саме 

тому вплив на розвиток еллінської філософії як збоку римського права, 

так і з боку християнської етики унеможливлювався. 

Щодо взаємовпливу, який існував між римським правом та хри-

стиянською етикою слід зазначити, що до 325 року він був переважно 

одностороннім. Адже християнство в Римській імперії на той час пе-

ребувало під забороною і могло вплинути на розвиток римського права 

лише опосередковано (зокрема в Римській державі видавалися акти 

щодо заборони християнства, переслідування його послідовників то-

що). Дана ситуація зазначала кардинальних змін у 325 році, коли за 

рішенням імператора Костянтина християнство стає державною релігі-

єю в Римській імперії, а християнська етика, завдяки цьому, все більше 
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починає впливати на суспільну мораль та витісняти язичеську етику. Як 

зазначає академік М.В. Костицький, за сімнадцять століть християнська 

етика стала однією з домінуючих у світі. І хоча вона не проявляється у 

римському праві саме починаючи від Законів ХІІ таблиць, все ж сама ко-

дифікація (мова йде про кодифікацію Юстиніана), здійснювалася юриста-

ми-християнами, і, зрозуміло, приналежність до християнства справила 

свій вплив на характер (технологію) самої кодифікації [14, с.28]. Отже, 

виникає взаємовплив між римським правом та християнством.  

Виходячи із зазначеного, ми можемо констатувати факт існу-

вання взаємовпливу між римським правом та християнською етикою. 

Не в останню чергу це зумовлюється ще й тим, що системи як римсь-

кого права, так і християнської етики на той час ще характеризувалися 

притаманною їм  «відкритістю». Чого не можна сказати про еллінську 

філософію права, система якої була вже повністю сформована в наслі-

док чого вже вирізнялася «закритістю». Тобто давньогрецька філосо-

фія продовжувала зберігати власний вплив як на римське право, так і 

на християнську етику, зостаючись «непроникною» для впливів як з 

боку римського права, так і християнської етики. Саме у цьому й про-

являється притаманні світоглядним джерелам європейського права 

аксіологічні особливості. 

Хоча слід зазначити, що на думку академіка М. В. Костицького, 

християнська етика є, так би мовити, «внесеним» до римського права 

явищем, «кодифікація» народного права в Європі, у так званих «Прав-

дах» (у т.ч. в «Руській правді») відбувалася вже безпосередньо на ос-

нові християнської етики [14, с.28]. Підґрунтям цього явища виступи-

ли ряд основоположних принципів, дотримуватися котрих повинен 

кожен християнин упродовж усього свого життя, а саме: милосердя, 

благочестя, щедрості, всепрощення, приборкання власної гордині, 

смиренності, любові до Господа та до ближнього тощо.  

Аналізуючи фактор взаємовпливу трьох світоглядних джерел 

європейського права можна помітити прояви певної особливості – за-

значена взаємодія відбувалася у межах самих джерел, тобто давньог-

рецька філософія впливала на сфери становлення римського права та 

християнської етики, водночас римське право та християнська етика 

визначалися феноменом  взаємопроникнення, а ось щодо загального 

для них усіх результату зазначеної взаємодії – європейського права, 

зазначимо, що в перше нормативне оформлення європейсько-правових 

ідей, які в юридичному (а не філософсько-політичному) аспекті най-

ближче підступали до сформульованої значно пізніше концепції верхо-

венства права відбулося вже у період становлення і розквіту феодаль-

но-аболютистського ладу. Мова йде про Magna Carta [3, Р.18-19] (Ве-

лику Хартію Вольностей), з часу набрання чинності якою 15 червня 
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2015 року виповнилося 800 років. Проте й понині вона продовжує ма-

ти не лише теоретичне, але і практичне значення, позитивно впливати 

на утвердження у повсякденні цінностей верховенства права. 

У свою чергу одним із найвагоміших сучасних проявів нормативної 

фіксації основоположних принципів європейсько-правової парадигми 

можна назвати  «Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод», яку біло прийнято у 1950 році. Процес підписання і ратифікації 

зазначеного документа Україною було розпочато у 1995 році.  

Висновки. Виходячи зі змісту концепції світоглядних джерел 

європейського права, сформульованої академіком М. В. Костицьким, 

зазначимо, що до переліку окреслених феноменів належать еллінська 

філософія права, римське право та християнська етика, які не лише 

виникали в різні хронологічні періоди, але й несли у собі неодноманіт-

не аксіологічне «навантаження» та зміст. Відштовхуючись від зазначе-

них обставин, показово підкреслимо, що усі три зазначені світоглядні 

джерела європейського права по різному впливали на процеси його 

зародження та еволюції, але поступовий синтез указаних впливів у під-

сумку призвів до появи універсально-регулюючого феномена – євро-

пейського права як загальнолюдського онтологічного феномена.  
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ПРЕЗИДЕНТ ЯК ГАРАНТ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА 
 

На початку XXI століття право фактично доволі складно уявити 
без прав людини як стрижневого компонента не лише правового ста-
тусу особи, але й як однієї з найбільш значимих цінностей та ідей, що 
визначають структуру, розвиток і спрямованість правового впливу. У 
цьому виявляється гуманістична зарядженість права, його імпліцитне 
прагнення до задоволення людських потреб. Забезпечення прав і сво-
бод особи у будь-якій державі належить до компетенції відповідних 
органів влади і посадових осіб і здійснюється через встановлені кон-
ституцією держави гарантії. Однак дійсність багатьох країн свідчить, 
що права людини ще не стали головним орієнтиром у діяльності дер-
жавних органів і посадових осіб. Нині широке поширення отримав 
правовий нігілізм серед державних службовців та посадових осіб. 
Найбільш типові порушення відбуваються в соціально-економічній і 
трудовій сферах; продовжують викликати тривогу порушення прав 
людини з боку судової і правоохоронної систем. Безумовно, широкий 
спектр вирішення таких відповідальних завдань держави вимагає чіт-
кого адміністрування, координації та контролю, створення наскрізної сис-
теми управління і взаємодії. Організацію такого процесу покликана забез-
печити особа, що стоїть поза системою поділу влади, не обтяжена корпо-
ративними, вузьковідомчими інтересами, дбає за загальнонаціональні 
інтереси держави в цілому і окремої людини зокрема. Такі завдання сьо-
годні в розвинених демократіях вирішує президент, від діяльності якого 
безпосередньо залежить реалізація прав людини і громадянина.  

У більшості зарубіжних країн президент як глава держави визнача-
ється та сприймається гарантом захисту прав і свобод людини. Така його 
роль випливає, перш за все, з концептуально важливого положення про те, 
що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і направле-
ність діяльності держави. У цьому зв’язку, слід зазначити, що з даною 
сферою корелюють практично всі повноваження президента, приймаючи 
до уваги, що і забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки держави, і 
конституційної законності та плідної міжнародної співпраці має кінцевою 
метою саме благополуччя громадян, якомога повнішу реалізацію їх прав.  

Повага прав і свобод людини і громадянина з боку президента 
означає гарантії їх дотримання і неприпустимість свавілля влади; пріори-
тетність інтересів людини в їх діяльності, заснованої на принципах закон-
ності, рівності, справедливості, гуманності. Даючи клятву поважати і охо-
роняти права і свободи людини і громадянина, президент зобов'язується 
всю свою діяльність погоджувати з цими правами і свободами, а в разі їх 
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порушення або загрози такої вживати заходів щодо їх відновлення та за-
хисту. Часто в юридичній літературі стверджується про декларативний 
характер присяги. Однак дозволимо собі не погодитись із таким тракту-
ванням, розумінням присяги. Як правило, текст присяги міститься в кон-
ституції, в якому зафіксовані наступні положення: клятва глави держави 
служити вірно народові, захищати конституцію, права людини, цілісність 
країни тощо. Іноді в тексті є й інші формулювання, наприклад в Литві - 
«бути справедливим до всіх» (ст. 82 Конституції 1992 р.). Точність прого-
лошення присяги має юридичне значення. У 2008 р. Президенту США Б. 
Обамі довелося наступного дня знову вимовити присягу, оскільки голова 
Верховного суду США, за яким президент повторював слова присяги, 
переставив місцями два слова і президент повторив це. Аналізуючи зміст 
присяги, можна дійти висновку, що  саме у присязі і виявляється та висока 
місія президента як гаранта прав людини. Така присяга являє собою своєрі-
дне зобов'язання діяти за певними стандартами державної діяльності, вико-
нувати свої обов'язки в інтересах народу, дотримуватись певних етичних 
вимог, сприяти процвітанню держави і кожного громадянина [5, с. 60].  

Категорія «гарантування прав і свобод» традиційно в науці розг-
лядається як створення умов та засобів щодо забезпечення фактичної 
реалізації та всебічної охорони прав і свобод всіх і кожного [2, с. 37]. 
Звідси випливає висновок, що як юридично, так і фактично немає жо-
дного суб'єктивного права (свободи) людини і громадянина, в реаліза-
ції якого президент не мав би можливості брати участь. Його повнова-
ження в цій галузі не можуть конкурувати з будь-яким іншим органом 
загальної компетенції. Як глава держави він має в своєму розпорядженні 
всі необхідні засоби для проведення оперативного (своєчасного) і масово-
го захисту прав. Глава держави, реалізуючи правоохоронну функцію, пев-
ною мірою реалізує правоохоронну функцію держави [4, с. 91]. Безпереч-
но, обсяг повноважень глави держави у цій сфері залежить від форми пра-
вління: доволі широкі повноваження в президентських (США) та напівп-
резидентських республіках (Франція), дещо вужчі - в умовах парламент-
ської республіки (ФРН). Також слід брати до уваги, що гарантування прав 
і свобод людини можливе лише за демократичних режимів. Сприяє ефек-
тивному виконанню функції гаранта і суб’єктивний фактор: президент, 
який сприймається як лідер нації і володіє беззаперечним авторитетом 
ймовірно може бути більш ефективним гарантом і охоронцем прав особи 
(Президент Ш. де Голль у Франції). Також потрібно розуміти, що навіть у 
випадку широких повноважень, наявності  демократичного режиму в 
державі та інших сприятливих умов президент не може заступатися за 
кожного, чиї права порушені (але такі акти персонального характеру 
бувають в тому числі і в Україні, коли президент з бесід з громадянами 
дізнається про порушення їх прав). Цікаво, що до президента за захис-
том прав можуть звертатися, як власні громадяни, так і іноземці, і на-
віть апатриди. Особливі заходи вживає президент щодо громадян дер-
жави, які опинилися в біді за кордоном (наприклад, вони захоплені піра-
тами (2005 р. – сомалійські пірати захопили українських моряків), неза-
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конно утримуються під вартою, щодо них винесений несправедливий ви-
рок суду (2016 р. – українці незаконно утримуються під вартою або ж за-
суджені в РФ) або вони потрапили в безвихідне становище за кордоном). 
Реальною ілюстрацією є нещодавні події із Н. Савченко, яку незаконно 
вивезли за межі України і неправомірно засудили у РФ до 22 років позба-
влення волі. Зокрема, Президент України постійно стежив за справою  
Н. Савченко, неодноразово звертався до міжнародної спільноти із закли-
ком посилити тиск на РФ для забезпечення негайного її звільнення та ін-
ших українців, незаконно утримуваних в російських в’язницях. 17 березня 
2016 р. П. Порошенко передав Президенту Європарламенту Мартіну  
Шульцу  санкційні пропозицій України проти осіб, які фабрикували спра-
ву проти Н. Савченко [3]. У цих випадках президент використовує всю 
силу підлеглого йому державного апарату і дипломатичні заходи. Головна 
роль президента в цьому відношенні полягає в організації дієвої системи 
захисту прав людини і громадянина та в контролі за цим. 

Аналіз конституційного законодавства ряду зарубіжних держав та 
світової практики доводить, що права і свободи особи будуть ефективно 
захищені президентом, якщо він: є символом держави, її єдності; предста-
вляє вищі державні інтереси як усередині країни, так і в світовому співто-
варистві [1, с. 10]; представляє інтереси всього народу даної країни; несе 
персональну відповідальність за стан справ в країні, забезпечує стабіль-
ність і вживає оперативних заходів щодо забезпечення безпеки держави, 
захисту її громадян; спрямовує діяльність всього державного апарату по 
захисту конституційних основ держави і прав особи; є «вищим захисни-
ком» інтересів громадян, оперативно реагує на порушення прав громадян, 
розглядає скарги та вживає всіх заходів для відновлення порушених прав і 
свобод особи. Щоб власне відповідати таким високим критеріям президе-
нти у більшості країн володіють повноваженнями щодо призначення ре-
ферендуму за народною ініціативою, правом на введення надзвичайного 
стану або оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологі-
чної ситуації, військовими повноваженнями, правом звернення з послан-
нями до парламенту, правом законодавчої ініціативи, правом вето, повно-
важеннями щодо скасування актів виконавчої влади, повноваженнями  
приймати рішення з питань громадянства, притулку, помилування, наго-
родження орденами, медалями й іншими знаками відмінностей, правом 
присвоєння почесних звань тощо. Такі повноваження цілком виправдані, 
тому що президент, зокрема у президентській та напівпрезидентській рес-
публіці,  покликаний керувати верхніми ешелонами влади.  

Президент виконує координуючі функції, забезпечуючи стійке і 
узгоджене функціонування органів державної влади, спрямовуючи їх 
роботу відповідно до інтересів людини, суспільства і держави. Прези-
дент повинен їх активно використовувати, щоб бути справжнім гаран-
том прав і свобод кожної людини та громадянина. Звісно ж важливо 
відзначити, що тільки своєчасні, обґрунтовані, планові дії, вищим кри-
терієм яких виступають права громадян, дозволять президенту висту-
пати реальним гарантом прав і свобод громадян. На нашу думку, абсо-
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лютно неприпустимою є позиція президента у якості спостерігача в цих 
питаннях. Важливо починати активні заходи по консолідації всього суспі-
льства і зміцненню безпеки громадян не тільки в надзвичайних ситуаціях 
чи в період загострення ситуації в країні, а й в ході повсякденної роботи. 
Ефективне виконання президентом повноважень саме у сфері гарантуван-
ня прав людини має наслідком максимальну підтримку його політики зі 
сторони народу, і, навпаки, неефективне виконання – несприйняття його 
політики, усунення від посади або ж до здійснення переворотів та рево-
люцій. Яскравим прикладом цього може слугувати ситуація в Україні 
протягом 2013-2014 рр. Так звана «революція гідності» відбулася саме 
внаслідок бездарної політики екс-президента В. Януковича. Корупція, 
непідписання угоди про асоціацію з ЄС, вбивства на Майдані – все це ста-
виться у вину колишньому Президентові України. Схожі події відбували-
ся у інших країнах (Гаїті, Румунія, Грузія тощо). Аналіз політичної ситуа-
ції цих країн дозволяє зробити висновок: тотальне порушення прав у цих 
країнах відбувалося не тільки за безпосередньої участі президента, а за 
його прямими вказівками. Як наслідок, скинення глави держави і приве-
дення до влади нових політичних еліт на чолі з новими лідерами.  

Висновки. Отже, президент займає чільне місце в системі дер-
жавного забезпечення прав і свобод людини і громадянина як найвища 
посадова особа та верховний представник від імені держави. Це ви-
пливає із ролі глави держави як системного координатора діяльності 
всіх державних органів і посадових осіб, які забезпечують права, свобо-
ди і законні інтереси населення держави. Встановлюючи загальнонаціо-
нальні пріоритети, беручи участь у формуванні та функціонуванні органів 
державної влади, президент направляє і контролює діяльність всього дер-
жавного механізму в руслі виконання головного завдання держави - ство-
рення політичного режиму, що гарантує ефективну і повноцінну реа-
лізацію та охорону прав і свобод людини і громадянина. 
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Внутрішньополітичний розвиток держави та зовнішня ситуація 

навколо України загострили питання децентралізації влади, яка висту-

пає однією з форм розвитку демократії, що дозволяє при збереженні 

держави та її інститутів, розширити місцеве самоврядування, активізу-

вати населення на вирішення власних потреб та звузити сферу впливу 

держави на суспільство [7]. Адже, реформа місцевого самоврядування, 

передбачає передачу в місцеві бюджети частки загальнонаціональних по-

датків, створює економічну зацікавленість громад в розвитку нових виро-

бництв, підтримці бізнесу, економічного розвитку країни  в цілому.  

Крім того, досвід таких  унітарних держав, як Данії, Норвегії, 

Швеції, Польщі, Чехії, Естонії,Франції  показує, що передача значних 

повноважень від державних органів влади  органам місцевого самов-

рядування, причому таким чином, аби якомога більше повноважень 

мали ті органи, які є найближчими до людей, забезпечило зміцнення 

місцевого самоврядування, а відповідно і до усунення штучних переш-

код  (зайві дозволи, інстанції, надмірний контроль центру) для бізнесу 

і підприємницької діяльності, створення прозорого інвестиційного 

клімату та можливість спроможними (гроші, ресурси) громадами ефе-

ктивніше вирішувати питання місцевого значення для мешканців та 

розвитку своїх територій [1].  

На виконання Плану заходів з реалізації реформи місцевого самов-

рядування  в Україні було внесено зміни до Бюджетного та Податкового 

кодексів України та прийнято Закон України «Про співробітництво тери-

торіальних громад» від 17.06.2014р.[4], якими здійснено стимулювання 

громад до об’єднання та співробітництва, а також підвищення їхньої 

спроможності через механізм переходу бюджетів об’єднаних громад на 

прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

05 лютого 2015р. Верховна Рада України прийняла Закон Украї-

ни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (№157-VIII 

від 05.02.2015 – далі Закон №157) [2] ,яким регулюються відносини, 

що виникають в процесі добровільного об’єднання територіальних 

громад сіл, селищ, міст.  Кабінетом Міністрів України для забезпечен-

ня реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіа-

льних громад затверджено Методику формування спроможних тери-
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торіальних громад (постанова КМУ №214 від 08.04.2015 – далі Мето-

дика) [6]. Саме ці акти визначили, яким чином має відбуватись 

об’єднання громад для того щоб вони стали спроможними. 

Які ж це спроможні територіальні громади? Спроможні терито-

ріальні громади — територіальні громади сіл (селищ, міст), які в ре-

зультаті добровільного об’єднання здатні самостійно або через відпо-

відні органи місцевого самоврядування забезпечити належний рівень 

надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соці-

ального захисту, житлово-комунального господарства, з урахуванням ка-

дрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці [10, с. 39]. Отже в 

спроможних територіальних громадах України органи місцевого самов-

рядування повинні реалізувати власні та делеговані державою повнова-

ження мають по наданню послуг населенню свого села, селища, міста. 

Після консолідації громад, населенні пункти, які ввійшли в 

об’єднану громаду вибирають не тільки голову та депутатів у раді 

об’єднаної громади, але й свого представника – старосту, який є чле-

ном виконавчого органу представницької ради об’єднаної громади. 

Староста – це по суті адміністратор в конкретному селі, селищі, місті 

об’єднаної громади, який покликаний вирішувати питання жителів 

даного населеного пункту. Також вітчизняний законодавець передба-

чив, що територіальні громади села, селища, міста, що добровільно 

об’єдналися в одну територіальну громаду, мають право вийти із скла-

ду об’єднаної територіальної громади (сецесія) в порядку, визначено-

му законом, це передбачено ч.3 ст.6 Закону України «Про місцеве са-

моврядування в Україні» [3]. Однак, проблема в тому, що в Україні 

відсутній закон, який би забезпечив практичну реалізацію права на 

сецесію, наприклад через закон про місцевий референдум, що відпові-

дно потребує заповнення цієї прогалини законодавцем. 

Питання адміністративно-територіального устрою – питання 

державне, не самоврядне. Але в Україні, у парламенту немає політич-

ної волі ухвалити зміни до Конституції України в частині децентралі-

зації та прийняти окремий закон про адміністративно-територіальний 

устрій. Тому наш шлях адмінреформи є складним та  унікальним, од-

нак  дещо схожим з тим, яким йшла, Латвія. 

 З початку 90-х в Латвії почались дискусії щодо реформування 

системи адміністративного-територіального устрою. На той час у краї-

ні було 590 самоуправлінь. Латвія складалась з 26 районів, 7 міст рес-

публіканського значення, 17 об’єднаних самоуправлінь, 457 сільських  

(волостей) та 58 міст. В перші п’ять років була прийнята низка законів 

щодо місцевого самоврядування, схвалено концепцію реформи самоу-

правлінь (юридична, фінансова, адміністративно-територіальна) [8, 
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с.7-8]. При цьому реформа місцевого самоврядування розглядалася як 

складова ширшої реформи державного управління. 

Фінансова децентралізація в Латвії розпочалась в 1995-1998 ро-

ках, коли були прийняті закони «Про бюджети самоуправлінь» та 

«Про фінансове вирівнювання ресурсів самоуправлінь», де передбача-

лось, що біля 15 самоуправлінь сплачують кошти у фонд , а решта 

отримують кошти з фонду. 

В 1998 році в країні було прийнято закон «Про адміністративно-

територіальну реформу» [5, с.675], яка передбачала створення адміністра-

тивних територій з місцевими та регіональними органами самоврядуван-

ня, які можуть економічно розвиватись, забезпечити надання якісних по-

слуг населенню та нарощувати кадровий потенціал. Сама реформа була, в 

тому числі, вмотивована намірами вступати до Євросоюзу. 

Політики Латвії відверто боялись проводити комплексну все-

охоплюючу реформу територіального устрою в примусовому поряд-

ку,тому було запущено механізм «добровільного об‘єднання волос-

тей». Проте за 6 років періоду добровільного об‘єднання створилось 

десь до 20 об‘єднаних самоуправлінь. 

Однією з основних перешкод на шляху впровадження реформи 

стало негативне ставлення населення. Значний відсоток негативних і 

нейтральних відповідей експерти були схильні пояснювати браком 

інформації та пояснень з боку державних органів про суть реформи та 

її наслідки. Іншою вагомою перешкодою була невизначеність у пе-

ребігу процесу. Місцева влада, визнаючи відсутність сильної політич-

ної волі щодо проведення реформи, вважала за краще затягувати ре-

формування [5, с. 679]. 

Паралельно розвивали співробітництво самоуправлінь, оскільки 

думали, що співробітництво замінить об‘єднання. Правда і цього не 

сталось, було створено 5-6 таких співробітництв, але за кілька років 

вони розпались, співробітництво не працює. Одне скликання депутатів 

вирішують підписати договори про співробітництво, а після нових 

виборів уже інші депутати вирішують припинити співробітництво. 

Більшість дрібних волостей не мали наміру об‘єднуватись, не 

зважаючи на фінансову підтримку такого об‘єднання з боку держави. 

Почали виникати проблеми і з добровільним об‘єднанням. Голови во-

лостей, які домовлялись щодо об‘єднання не надто хотіли враховувати 

інтереси сусідніх волостей та прагнення держави щодо переходу 

об‘єднаних волостей у нові спроможності. 

Наприкінці 2000 – на початку 2001 р. був розроблений Проект 

адміністративного поділу місцевого самоврядування, що ґрунтувався 

на вивченні адміністративних територій, досвіді процесу реформуван-

ня та рекомендаціях зарубіжних експертів. Проект включав спільні 
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національні критерії формування нових територій та пропозиції щодо 

адміністративного поділу державної території на 102 органи місцевого 

самоврядування [5, с. 677]. 

Центральний уряд був більше зацікавлений у примусовому 

об’єднанні, ніж у заохоченні співробітництва між місцевими органами, 

оскільки це скоротило б кількість управлінських одиниць. Хоча цент-

ральний уряд підтримував об’єднання муніципалітетів адміністратив-

ними методами, місцеві лідери віддавали перевагу добровільному 

об’єднанню. На кінець 2007 р. близько 70 самоврядних одиниць висло-

вили незадоволення існуючою моделлю, в результаті чого на основі 

звернення 20 органів місцевого самоврядування. було створено ще 7 

об’єднаних муніципалітетів [9, с. 21]. 

В 2009 році з понад 500 самоуправлінь створилось 110 

самоуправлінь (тепер це краї). Після об‘єднання держава давала додат-

кову дотацію в розмірі 5% до загального бюджету об‘єднаних волос-

тей. На кожне об‘єднання, яке створюється по проекту отримувало 285 

тисяч євро разову дотацію, яка використовувалась, як правило на 

крайову інфраструктуру. Попри це, 35 самоуправлінь до 2009 року  так 

і не об‘єднались і були об‘єднані без дотації примусово. Частина во-

лостей, які не хотіли об’єднуватись, подали позов в Конституційний 

суд, стверджуючи, що об’єднання за рішенням Уряду – незаконне. Од-

нак, парламент Латвії вніс зміни до законодавства щодо надання права  

Уряду самим вирішувати питання меж самоуправлінь. Потім було 

прийнято рішення, що парламент має затвердити законом усі 

самоуправління, які утворюються в наслідок реформи. Протягом одно-

го дня парламент затверджував законом всі самоуправління [8,с.20]. 

Що стосується України, то за результатами місцевих виборів 

25.10.2015р. об’єдналось 159 громад, з яких спроможними є близько 

30%, 70% потребують дотацій. На 2016 рік держава виділила 1 млрд. 

грн. субвенції на інфраструктуру, яку почали освоювати 22 об’єднані 

громади на суму 120 тисяч гривень. Однак, процес реформи триває і 

станом на травень 2016 р. в Україні об’єдналось 177 громад, це озна-

чає, процес адмінреформи триває, тому важко спрогнозувати кінцевий 

формат базового рівня – громади в Україні, однак ефективність децен-

тралізації в Україні залежить від того, наскільки спроможними стануть 

громади, які об’єднались і наскільки вони будуть найбільш дієвим ін-

струментом по наданню послуг населенню.  
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Кардинальні зміни в міжнародних відносинах на початку ХХІ 

ст. поставили перед міжнародною спільнотою та наукою низку нага-

льних проблем. Однією з яких є питання спроможності міжнародного 

права як основного регулятора міждержавних відносин ефективно ви-

конувати свою функцію на тлі тотального невиконання окремими 

суб’єктами міжнародного права своїх зобов’язань. Серед можливих 

методів впливу на подібних суб’єктів міжнародного права на перший 

план сьогодення поступово виступають як найефективніші – економі-

чні та фінансові важелі. На сьогодні фінансова сфера претендує на 

роль явного лідера економічної глобалізації, що спричинило перетво-

рення фінансових потоків та інструментів на дієвий засіб економічного 

і політичного тиску одних країн на інші. Це обумовлює важливість 

наукового аналізу з боку науковців системи міжнародного фінансового 

права не тільки з функціональної точки зору, як регулятора господар-

ських міждержавних відносин, а й як елемент економічних санкцій в 

міжнародних відносинах.  

Окрім вказаного впливу міжнародного фінансового права на фо-

рмування міжнародного фінансового правопорядку та міжнародні від-

носини взагалі, науковий інтерес останнім часом викликають пробле-

ми навколо офшорних зон.  Правова сутність цього питання полягає у 

зіткненні трьох елементів: позиції світового співтовариства у вигляді 

міжнародних фінансових норм, внутрішньонаціональної фінансової 

політики держави (на яку вона має право як суверен) та право-

суб’єктності юридичних осіб і фізичних осіб у фінансовій сфері. З од-

ного боку інтереси цих елементів у фіскальній частині різновекторні. 

Оскільки індивід маючи право на податкову оптимізацію своїх доходів 

може абсолютно легально виходити з під юрисдикції «рідної» держа-

ви, опосередковано завдаючи їй фіскальної шкоди. Проте саме існу-

вання та природа цих елементів має антропологічне коріння. Саме з 

появою людини як суб’єктом соціальної взаємодії пов’язують появу і 

існування держави як феномена дійсності. Причиною та поштовхом 
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появи державності як явища стали публічні потреби людини, які необ-

хідно було висловити, ефективно забезпечити та реалізувати [2, с.131]. 

Антропність держави полягає в тому, що держави існують і можуть в 

майбутньому існувати тільки в межах соціуму, який створений індиві-

дами [3, с.214]. В свою чергу держава не є сама по собі в світі. Вона 

вбудована в соціум і виступає елементом міжнародного співтоварист-

ва. Держава (публічно-владним чином організований народ) виконує 

не тільки функції забезпечення соціального співбуття індивідів для 

задоволення їх публічних та приватних потреб [1, с.145]. За допомо-

гою багатосторонніх та двосторонніх міжнародних угод держава  ре-

гулює (прямо чи опосередковано) відносини міжнародного характеру 

(включаючи фінансові), учасниками яких є держави (публічно-

владним чином організовані народи світу) або індивіди. Отже, індиві-

ди конструюють об’єктивну соціальну реальність та виступають вихі-

дними розбудовниками не тільки внутрішньодержавних соціальних 

інститутів але й міжнародних, а тому інтереси держави та міжнародної 

спільноти мають бути одновекторні – захист публічних та приватних 

інтересів індивідів як на рівні держави так і на міжнародному. 

Недоліки правової регламентації офшорних зон в окремих краї-

нах завдають фіскальної шкоди багатьом державам, і, з одного боку, 

ставлять під питання ефективність міжнародних фінансових норм в цій 

сфері (які стають дедалі частіше предметом обговорення в міжнарод-

них колах),  з другого боку, дають підстави для тиску на внутрішню 

податкову політику держав з офшорними зонами (складаються «чорні 

списки» офшорних зон), з третього – для фізичних та юридичних осіб 

ставиться під питання можливість оптимізації своїх податків (на яку 

вони мають право відповідно до правових норм). Розглядаючи ство-

рення міжнародних норм як результат волевиявлення держав, які в 

свою чергу є публічно організованими народами, з позицій антропоце-

нтризму, вирішення вказаної проблеми лежить в площині закріплення 

чітких норм щодо правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб у 

сфері міжнародних фінансових відносин в міжнародних фінансових 

нормах, тобто необхідність антропоцентричного підходу в процесі 

змістовного наповнення міжнародних фінансових актів інтергуверн-

менталістського характеру. 

Не менш важливим дискусійним моментом в процесі генезису  

та сучасних трансформацій міжнародного фінансового права є збере-

ження фінансового суверенітету держав (і суверенітету держави взага-

лі) в умовах виконання країнами жорстких договірних зобов’язань пе-

ред такими міжнародними фінансовими організаціями як Міжнарод-

ний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. 

Ставлення до міжнародного права є ключовим питанням будь-якої 
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національної правової доктрини [5, с.632], що проявляється в різних 

національних підходах до питання співвідношення міжнародного та 

внутрішньодержавного права. Міжнародно-правова доктрина України 

за останні декілька десятиліть пройшла еволюцію від радянської тра-

диції співвідношення міжнародного та національного права, однією з 

ознак якої був міжнародно-правовий нігілізм, до сучасної національної 

доктрини, що базується на визнанні примату міжнародного права, обме-

женого Конституцією України. Такий генезис зумовлений насамперед 

бажанням України бути рівноправним членом міжнародної спільноти. 

Включаючись у загальносвітові процеси Україна поступово формує влас-

ну парадигму зовнішньої політики, яка відображає прагнення будувати 

взаємини з усіма країнами світу на основі загальновизнаних принципах 

міжнародного права і одночасно захищає власні національні інтереси.  

Одним із способів досягнення цієї мети є і залишається інтегра-

ція України у різноманітні міжнародні організації, які є організаційно-

правової формою співпраці держав у різних сферах, включаючи фінан-

сові. Інтенсивний розвиток та змістовна трансформація природи між-

народних фінансових відносин призвели до того, що  валютний суве-

ренітет держави на сучасному етапі вже не є абсолютним принципом 

звичаєвого права як раніше. Даний принцип поступово розмивався 

членством держав в міжнародних фінансових організаціях та потуж-

ними глибинними процесами руху фінансів в міжнародному праві, яке 

вже визнає, що валюта стала виключно важливим об'єктом, що пред-

ставляє міжнародний інтерес. Гроші стали прикладом розширення су-

часного міжнародного права. А світова практика переконливо показа-

ла, що валютні обмеження державного суверенітету, які мають місце 

на міжнародному рівні, розглядаються національним та міжнародним 

правом не як антиконституційні обмеження прав індивідів, а навпаки, 

як елемент системи забезпечення економічної стабільності і безпеки. 

Формою втілення валютних обмежень державного суверенітету є різ-

номанітні міжнародні акти в сфері валютного регулювання, які утво-

рюють в сукупності світову валютну систему, яка має публічно-

правову природу [4, с.51]. 

Окреслені питання є малою часткою зі всього масиву проблем, що 

виникли за останні декілька років в міжнародному праві, та міжнародно-

му фінансовому праві зокрема. Міжнародне фінансове право об’єктивно 

потребує певного перегляду правових цінностей, норм, та доктрин з ура-

хуванням його антропної природи, що дозволить об’єктивно виважено і 

збалансовано врегулювати потреби індивідів та держав в міжнародно-

правовому полі. Потребують  «перезавантаження» наукові погляди щодо 

питань фінансового суверенітету держав (в умовах співпраці з міжнарод-
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ними фінансовими організаціями), оптимізації податків (в умовах викори-

стання офшорних зон для відмивання грошей) тощо. 

Висновки. На сьогодні в Україні міжнародно-правова фінансова 

доктрина перебуває у стані формування. На фоні укладених Україною 

багаточисельних угод з державами та міжнародними фінансовими ор-

ганізаціями в національному праві формуються свої концептуальні 

підходи і фінансові стратегії щодо міжнародної співпраці, запозичу-

ється зарубіжний досвід, який трансформуючись крізь реалії українсь-

кої політики і економічної кризи, набуває своєї специфіки застосуван-

ня. Міжнародно-правова фінансова доктрина повинна виконувати 

службову роль щодо розвитку зовнішньої фінансової політики сучас-

ної України з урахуванням її вікових прагнень та сучасного економіч-

ного стану; мати глибокий прогностичний характер для забезпечення 

ідеологічних основ майбутніх процесів подальшої інтеграції нашої 

держави у світове економічне співтовариство; базуватись на двох 

складових - забезпечення внутрішніх фінансових інтересів держави та 

підтримка міжнародного фінансового правопорядку. 
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ПРИНЦИП СУВЕРЕННОЇ РІВНОСТІ ДЕРЖАВ В АСПЕКТІ 

ПРОБЛЕМАТИКИ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ 

 
Якщо розглядати проблему розуміння поняття суверенної рівно-

сті держав в аспекті антропоцентризму, то її розуміння є достатньо склад-
ним: мабуть жоден інший принцип міжнародного права, не має скільки 
варіантів і способів свого тлумачення. Ця проблема не є притаманною 
винятково принципу суверенної рівності держав. Зокрема, як відзначає 
Т. С. Цимбрівський: «В основі аналізу поняття та нормативного змісту 
принципу територіальної цілісності, закладена проблема найменування 
принципу у доктрині міжнародного права… зазначена проблема поєднує 
елементи теоретичного та прикладного характеру» [5, c. 49]. Саме тому, 
видається за доцільне дослідити термінологічні особливості принципу 
суверенної рівності держав в аспекті антропоцентризму. 

Антропологія міжнародного права вивчає міжнародно-правове 
буття людськості на всіх стадіях розвитку цього буття (від архаїчних 
до сучасних). Так само, як і для антропології права в цілому, антропо-
логії міжнародного права властивий антропоцентризм, оскільки вона 
ставить на перше місце людину, чиє існування обумовлене культурно-
правовим середовищем [3, c. 47]. 

На відміну від інших принципів міжнародного права, в тому чи-
слі вищезгаданого принципу територіальної цілісності, в доктрині мі-
жнародного права, формулювання «суверенна рівність» або ж «суве-
ренна рівність держав» є загальновизнаним і уніфікованим, як в украї-
нській та зарубіжній міжнародно-правовій термінології (рос. суверен-
ное равенство, англ. the sovereign equality, фр. l'égalité souveraine і т.п.). 
Зміст терміну в усіх цих варіантів збігається. 

Розглядаючи визначення (дефініцію) поняття принципу суве-
ренної рівності держав, слід зазначити, що в науці міжнародного права 
існують різні підходи до вирішення цього питання. Наприклад,  
М.О. Ушаков вважав, що він передусім означає, що: «…держави рівні 
між собою в якості суверенних, незалежних учасників міжнародного спі-
лкування, що будь-яка держава бере участь в міжнародних відносинах на 
рівних з іншими державами засадах» [4, c. 160]. Г.В. Ігнатенко визначав 
цей принцип як: «керівне начало міжнародного права, що визначає статус 
держав як самостійних суб’єктів в міжнародній системі, ідентичність їх 
суверенних прав і відповідних зобов’язань» [1, c. 48]. 

З точки зору Ж.В. Тоніци, відповідно до цього принципу: «всі 
держави у міжнародних відносинах користуються суверенною рівніс-
тю, мають рівні права і обов’язки та є рівноправними членами міжна-
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родного співтовариства» [2, c. 64]. На її думку поняття суверенної рів-
ності означає, що 1) всі держави є юридично рівними; 2) всі держави 
повинні поважати правосуб’єктність інших держав; 3) всі держави ко-
ристуються правами, притаманними повному суверенітету; 4) терито-
ріальна цілісність та політична незалежність держав недоторкані;  
5) держави вільно вибирають свої політичні, економічні, соціальні і 
культурні системи; 6) держави зобов’язані добросовісно виконувати 
свої міжнародні зобов’язання» [2, c. 64]. 

Принцип суверенної рівності держав складається з двох елемен-
тів – суверенітету і рівноправності, між якими існує нерозривний зв'я-
зок. Суверенітет може бути реальним лише в умовах рівноправності. 
Взаємна повага суверенітету – необхідна умова рівноправності. Суве-
ренітет зазвичай розуміється як повновладдя держави всередині країни 
і незалежність зовні. Точність цього розуміння відносна. Повновладдя 
держави всередині країни обмежене правами народу і людини.  

Висновок. Отже, принцип суверенної рівності держав доцільно 
визначати як загальновизнаний принцип міжнародного права, який 
встановлює та гарантує право держав на юридичну рівність, повагу до 
власного суверенітету (обмеженого правами народу і людини всереди-
ні держави)  та однаковий правовий статус (рівні права та обов’язки) з 
іншими державами, їх територіальну цілісність і політичну незалеж-
ність, а також зобов’язання, що випливають із цих прав. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ 

СУДДІВСЬКИХ КАДРІВ 

 

На даному етапі реформування системи національного правосу-

ддя усі її складові зазнають принципових перетворень. Подальша пер-

спектива запровадження судово-правової реформи  передбачає струк-

турні трансформації на основі масштабних конституційних  змін, які 

суттєво вплинуть не тільки на діяльність судової влади, а й в цілому на  

правовий розвиток суспільства і держави. 

Аналізуючи різні підходи до формування та адаптації суддівсь-

кого корпусу, доцільно розглянути позиції вчених, які в різні часи шу-

кали шляхи вдосконалення даного процесу. Дослідження даної теми 

торкалися у своїх наукових працях такі вчені, як Бодров В.А., Гуревіч 

К.М., Коновалова В.О., Костицький М.В., Марчак В.Я., Мерлін B.C., 

Тарасова Ю.М. та інші. 

Нашою метою є обґрунтування шляхів запровадження та вдос-

коналення організації адаптації з метою підвищення ефективності пси-

хологічного забезпечення судової діяльності.  

У зв'язку з великою кількістю новопризначених суддів в Україні 

надзвичайно актуальною та дискусійною є проблема психологічної 

адаптації суддівських кадрів. Багато молодих суддів потребують до-

помоги при застосуванні норм закону, написанні судових рішень і ви-

конанні інших процедурних завдань. Проте навіть ті новопризначені 

судді, які мають великий юридичний досвід і відмінно знають закон, 

часто приходять до висновку, що вони не готові до ролі судді і потре-

бують поради й допомоги у скрутних обставинах, з якими зіштовху-

ються (наприклад, відповідальність за ухвалення рішень, що вплива-

ють на долю громадян; складні етичні дилеми; взаємодія з учасниками 

процесу, а також абсолютно новий тип поведінки, очікуваний від судді 

як у залі засідань, так і за його стінами). 

Адаптація особи до змісту та умов професійної діяльності є пос-

тійним процесом активного її пристосування, що стосується всіх рівнів 

функціонування людини. Процес адаптації динамічний, проте завжди 

можна виділити певний інтервал реакцій особи, який відповідає уяв-

ленням про психічну норму. Міра відповідності цьому «інтервалові» 

забезпечує ефективність процесу соціально-психологічної адаптації, 
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визначає особистісний адаптаційний потенціал (ОАП), що є найважливі-

шою інтегральною характеристикою психічного розвитку. Характеристи-

ку ОАП можна отримати, оцінивши рівень поведінкової регуляції, кому-

нікативні здібності і рівень моральної нормативності особистості. 

Адаптація до змісту та умов професійної діяльності здійснюєть-

ся більш ефективно за умови налагодженості професійно-психологіч-

ної підготовки – цілеспрямованого процесу формування та розвитку 

особистісних якостей і властивостей судді, які відповідали б вимогам 

професійної діяльності і забезпечували її кваліфіковане виконання. 

Основними завданнями такої підготовки, на нашу думку, є: 1) розвиток 

професійно-психологічної орієнтованості особистості та професійно зна-

чущих якостей (професійної спостережливості, професійної пам'яті, про-

фесійного мислення та ін.); 2) формування психологічної стійкості щодо 

впливу характерних для професійної діяльності психотравмуючих чинни-

ків; 3) розвиток якостей «психологічної надійності» (витривалості щодо 

перенапруження, невдач та труднощів); 4) тренування вмінь і навичок 

управління своїми емоційними станами, формування психологічної гото-

вності де успішного подолання проблемних ситуацій та ін. 

Результатом професійно-психологічної підготовки стає психоло-

гічна підготовленість фахівця як наявність сукупності психофізіоло-

гічних, індивідуально-психологічних і соціально-психологічних ха-

рактеристик, властивостей і якостей, що відповідають особливостям 

професійної діяльності і виступають внутрішньою умовою її успішно-

го здійснення. Така підготовленість може формуватися як внаслідок 

здійснення заходів загального характеру, так і індивідуально. 

Як відомо, у судовій системі СРСР в 70-ті роки XX ст. активно 

практикувалося наставництво. У той час спостерігався брак судових 

кадрів і з метою вирішення цієї проблеми почали проводити ста-

жування юристів для здобуття посади судді. Стажист і наставник си-

діли в одному кабінеті. Це дозволяло майбутньому судді бути при-

сутнім на зустрічах наставника, спостерігати організацію роботи судді, 

наслідувати модель поведінки. Період стажування тривав до 12 місяців. 

Питання про призначення стажиста суддею обговорювалося на пленар-

ному засіданні суду шляхом загального голосування. Стажування оплачу-

валося у розмірі 75 % від середньої заробітної плати судді. 

На теперішньому етапі реформування судової системи України 

багато науковців та практиків дотримуються думки про необхідність 

запровадження в судах першої інстанції наставництва або його різно-

виду – менторства. 

Менторство – це стосунки між досвідченим і молодим фахівцем, 

коли старший ділиться своїм професійним досвідом, щоб допомогти 

менш досвідченому сформувати вміння і розвинути якості судді, соці-
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ально адаптуватися до професії і судової системи, суддівської культу-

ри і ролі судді; зрозуміти і управляти особистим розвитком, включаю-

чи психологічні і етичні аспекти становлення судді; справлятися зі 

змінами в особистому житті і наслідками, пов'язаними зі зміною соціа-

льної ролі; розвивати мистецтво публічного виступу. 

Менторство розширює доступ до більш досвідчених колег, а також 

забезпечує регулярніший зворотний зв'язок і підтримку для тих суддів, які 

цього потребують. Воно допомагає переосмислити поведінку, розвинути 

потребу в постійному вдосконаленні і прищепити «корпоративну культу-

ру» судової незалежності і співпраці. Менторство – це підтримуючі взає-

мини, які допомагають молодим суддям адаптуватися до своєї нової ролі і 

розвивати відповідну суддівську поведінку і цінності. 

 На нашу думку, сьогодні було б доцільно, взявши за основу міжна-

родний досвід, ініціювати пілотний проект запровадження суддівського 

менторства. За мету такого пілотного проекту необхідно поставити апро-

бацію методів сприяння новопризначеним суддям у нюансах роботи, що 

мають неюридичну природу, прищеплення зразків поведінки і цінностей, 

потрібних незалежній і справедливій судовій системі. 

Запровадження такого пілотного проекту потребує визначення: 

1) чи є потреба в менторстві серед молодих суддів і чи буде корисне 

молодим суддям менторство, що підтримує розвиток особистісних 

цінностей і поведінки, створює умови для адаптації до професійної 

діяльності; 2) чи отримають ментори задоволеність від надання підт-

римки, порад і передачі цінностей; 3) які труднощі можуть виникнути 

при проведенні менторських програм на місцевому рівні і як вирішити 

ці проблеми; 4) як краще структурувати програму за менторства і яка 

організація повинна взяти на себе обов'язок із організації програми. 

Завданнями програми менторства має бути: надання молодим 

суддям підтримки в досягненні високих стандартів професійної ді-

яльності; передача досвіду старшого судді новопризначеному судді; 

полегшення адаптації до професії судді; надання психологічної підт-

римки і конструктивного відгуку; залучення досвідчених суддів до 

процесу розвитку професії судді; роз'яснення і передача «мистецтва» 

бути суддею; зміцнення суддівського співтовариства. 

Програми по суддівському менторству спрямовані на формуван-

ня судової культури незалежності, етичної поведінки і прозорості за 

допомогою: 1) надання можливості новопризначеним суддям освоїти 

через спілкування з більш досвідченими колегами відповідні стандар-

ти поведінки; способи обмеження негативного впливу психологічної, 

емоційної і моральної перевтоми від роботи; навички спілкування і 

способи завоювання пошани серед суддів і у громадян; 2) покладання 

на молодих суддів відповідальності за свою професійну поведінку; 
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вироблення імунітету проти зовнішнього тиску в роботі; 3) надання 

новопризначеним суддям можливості перевірити свої очікування і по-

міркувати над власною поведінкою в процесі надання порад і відпові-

дей на запитання про те, як поводитися; як взаємодіяти з колегами і 

громадянами; як завоювати пошану; як справлятися з психологічним, 

емоційним і моральним навантаженням судді; 4) надання допомоги 

новопризначеним суддям відчувати себе відповідальними за створення 

і збереження суддівської культури незалежності, етичної поведінки і 

прозорості діяльності; 5) формування у суддів почуття солідарності в 

просуванні незалежних рішень, почуття гордості за свої високі мора-

льні принципи і етичну поведінку; 6) моральної підтримки молодих 

суддів щодо прийняття незалежних і високоетичних рішень. 

На відміну від наставника, що виконує функцію спостерігача і на-

віть контролера, роль ментора полягає в підтримці молодого судді. Він – 

вчитель; друг, якому довіряють; мудрий порадник; консультант і тренер. 

Ментор мотивує свого протеже до вдосконалення суддівських 

навичок шляхом заохочення, правильної постановки завдань, роз-

глядом тієї чи іншої ситуації або судового рішення, а не констатацією 

допущених помилок. Основною відмінною рисою ментора від настав-

ника є його готовність вислухати і підтримати протеже в особистих 

ситуаціях (наприклад, конфлікт із керівництвом, брак упевненості в 

собі, родинні проблеми) і надати йому психологічну підтримку як ста-

рший досвідчений друг. 

Менторські стосунки варто розглядати як активну співпрацю. 

Хоча ментор є ініціатором цих взаємин і забезпечує їх фундамент, він 

усе одно не контролює весь процес. 

Ментор повинен внести до своєї роботи добре продумані і гли-

бокі міркування, що стали наслідком його життєвого досвіду. Як за-

значає Б. Хардкастл, найпривабливішими якостями менторів є муд-

рість, турбота, самовіддача, гідність, високі очікування, почуття гумо-

ру і вміння вчасно впоратися з ситуацією. Отже, ментор постійно по-

дає приклад протеже. Він поводиться як професіонал і тим самим де-

монструє відповідне ставлення, дає адекватні відповіді і пояснення, 

подає приклад поведінки і надихає протеже на досягнення цілей, за-

охочує його досягати більшого; навчає способам пристосування до 

різних ситуацій, підтримує і заохочує протеже у його прагненні до по-

стійної освіти та розвитку. 

Висновки. Запровадження психологічного обстеження канди-

датів на посаду судді з подальшою їх працею під наглядом досвідче-

ного судді-ментора підвищить вимоги до особи судді, чиї професійні 

обов'язки пов'язані з участю у найскладніших соціально-правових від-

носинах, що виникають під час здійснення правосуддя, зменшить кіль-
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кість судових помилок, які мають інколи виключно психологічне по-

ходження, що призводить до втрати авторитету судової влади в ці-

лому. Крім того, запровадження вказаних вище новел зменшить мате-

ріальні витрати, пов'язані із призначенням та звільненням суддів, які 

виявилися неспроможними адаптуватися до роботи. 
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Одесского государственного университета внутренних дел 

 

РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ГАНСА ГРОССА НА СОВРЕМЕННОМ  

ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

В УКРАИНЕ 

 

Жизнедеятельность Ганса Густава Адольфа Гросса (Hans Gustav 

Adolf Gross) соответствует крылатому выражению: «Дорогу осилит 

идущий!». И это действительно так. Не смотря на все его взлеты и па-

дения, он как личность сильная и целеустремленная, не останавливал-

ся и шел вперед, не пасовал перед трудностями, а с достоинством дер-

жал «удары судьбы». 

Изучив жизнедеятельность Ганса Густава Гросса, хотелось бы 

отметить, что его идеи и взгляды актуальны и сегодня как для совре-

менной криминалистики так и для юридической психологии. Как спе-

циалисту в области юридической психологии мне хотелось бы остано-

виться на тех идеях Ганса Густава Адольфа Гросса, которые не утра-

тили своей актуальности для юридической психологии и по сей день. 

Рассмотрим его идеи в такой последовательности: идея, что сделано и 

что необходимо сделать. 

И так, идея Ганса Гросса – это обязательный набор характерных 

черт, которые должны быть присущи следователю. Он выделил такие 

характерные черты: 1) неутомимая (неустанная) энергия и рвение;  

2) объективность; 3) настойчивость; 4) скорость в чтении; 5) полное 

знание человеческой натуры; 6) образование; 7) приятные манеры;  

8) крепкое телосложение; 9) энциклопедические знания; 10) ориента-

ция - всестороннее знание своего учреждения и полномочий; 11) отказ 

от поспешности; 12) абсолютная скрупулезность и точность в деталях.  

Украинскими ученными в области юридической психологии 

разработана психограмма следователя, благодаря которой подбирается 

психодиагностический инструментарий и проводится профессиональ-

но-психологический отбор кандидатов на должность следователя. 

Следующая идея Ганса Гросса – он предложил осуществлять 

учеты преступников. Эта идея реализовывается в Украине и сегодня в 

виде различных автоматизированных банков данных, однако, она, по 

моему мнению, требует усовершенствования с точки зрения юридиче-

ской психологии. Я считаю, что для: 1) ускорения поиска преступника 

совершившего тяжкое и особо тяжкое преступление; 2) обеспечения 

более рационального подхода к процессу: а) построения следственных 
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версий, б) планирования расследования преступления, в) проверки 

следственных версий; – специалисты в области юридической психологии 

совместно с криминалистами, должны, во-первых, разработать психолого-

криминалистические критерии учета преступников; во-вторых, совместно 

с криминалистами и программистами создать автоматизированную базу 

данных «Психолого-криминалистический портрет».  

Так, к примеру, по моему мнению, для создания автоматизиро-

ванной базы данных «Психолого-криминалистического портрета» лиц, 

совершивших преступления против жизни и здоровья особы, обяза-

тельными критериями должны быть: 

I. Общая характеристика преступной деятельности: 1) количество 

жертв; 2) категории пострадавших, то есть преимущественно: новорож-

денные, девушки, парни; женщины или мужчины (то есть качественный и 

количественный анализ); 3) периодичность совершения преступлений (то 

есть характер убийства – планомерный, спонтанный). 

II. Признаки объективной стороны преступной деятельности: 

способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения пре-

ступления. 

ІІІ. Признаки субъективной стороны преступной деятельности: 

умысел, мотив и цель преступления, эмоциональной состояние во вре-

мя совершения преступления. 

ІV. Биопсихические характеристики: 1) возраст; 2) пол; 3) осо-

бенности сексуальной сферы и сексуальных влечений (для лиц совер-

шивших преступления против половой свободы и неприкосновенности 

особы); 4) состояние здоровья (физического и психического); 5)  инди-

видуально-психологические характеристики темперамента; 6) особен-

ности психических сфер (интеллектуальной, волевой, эмоциональной); 

7) особенности психических процессов (памяти, мышления, воображе-

ния, восприятия, представления, речи). 

V. Социально-демографические характеристики: образование, 

род занятий, семейное положение, наличие детей, количество судимо-

стей, особенности воспитания (в полной семье, одним родителем, в 

приюте, интернате) и т.д. 

VІ. Операциональные характеристики: 1) уровень профессио-

нальной квалификации (знания, умения, навыки); 2) привычки, 

3) жизненный и профессиональный опыт и т.д. 

VІІ. Социально-психологические особенности поведения:  

1) способ и стиль жизни; 2) социальный и межличностный статус; 

3) особенности культуры поведения и стиля общения; 4) социальные 

особенности поведения (замкнутый, отгороженный, коммуникативный 

и т.п.); 5) стереотипы поведения, особые приметы внешнего поведе-

ния; 6) особенности поведения преступника в юридически значимых 
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ситуациях (то есть при подготовке к совершению преступления, во время 

совершения преступления и после преступных действий; в процессе досу-

дебного следствия, в ходе судебного разбирательства; в местах лишения 

свободы и т.п.); 7) способ и механизм преступного поведения. 

VІІІ. Психологические характеристики: 1) направленность (по-

требности, мотивы, идеалы, жизненные планы и концепции, ценност-

ные ориентации, установки, склонности, желания, вкусы, хобби);  

2) отношение к себе, к другим, к деятельности, к объектам материаль-

ного мира, к общепринятыми нормам; к уголовным проступкам; к пре-

ступному деянию и т.д.; 3) ведущие индивидуально-психологические 

качества (например, жадность, жестокость, импульсивность; рассуди-

тельность, агрессивность, враждебность, ригидность); 4) особенности 

моральных норм, оценок и принципов. 

ІХ. Психологические детерминанты преступного поведения: 

1) субъективные (то есть какие личностные установки или обстоятель-

ства стали причиной совершения преступления (желание легких денег, 

обида, получение удовольствия от процесса убийства, наличие 

уродств, внешних недостатков и т.п.); 2) объективные (то есть что спо-

собствовало формированию и принятию решения стать убийцей (это 

могут быть: условия семейного воспитания, воспитание одним из ро-

дителей, отрицательный социально-психологический статус и т.д.). 

Следующая идея Г. Гросса – создание «психологического порт-

рета» личности преступника. Его методика создания «психологическо-

го портрета» преступника построена по принципу предварительного 

сбора значительного статистического материала, с последующим ана-

лизом его и вычленением значимого фактора, который затем ложится в 

основу идентификации лица, совершившего преступление. 

С тех пор методика создания «психологического портрета» пре-

ступника все время усовершенствовалась. К сожалению, на современ-

ном этапе становления юридической психологии в Украине, похва-

статься, что мы достигли каких-то высот в этом направлении, по срав-

нению с другими странами, мы не можем.  

Актуальным и наболевшим на сегодня остается вопрос – кто 

именно будет высокопрофессионально создать «психологический 

портрет» преступника. 

На практике, сегодня этим занимаются в основном следователи 

следственных отделов МВД, однако, из-за большой загруженности и из-за 

низкого уровня подготовки к этому виду деятельности, – часто расследо-

вание преступлений, особенно тяжких, затягивается на долгие годы.  

В 1996 году в практику МВД Украины была внедрена психоло-

гическая служба для оперативно-служебного сопровождения деятель-

ности сотрудников ОВД, предполагалось, что психологи станут по-
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мощниками по составлению «психологического портрета» преступни-

ка, к сожалению, как показала практика, психологи МВД эффективны 

только при профессионально-психологическом сопровождении со-

трудников ОВД, нежели при раскрытии преступлений.  

Основной ошибкой этой инициативы МВД стал тот факт, что 

психологи не способны на высоком профессиональном уровне состав-

лять «психологический портрет» преступника, потому что у них нет 

глубоких знаний по криминалистике, уголовному процессу и нет прак-

тического следственного опыта работы. Поэтому они могут лишь да-

вать следователям некоторые рекомендации, которые, к сожалению, 

как известно часто остаются только лишь рекомендациями.  

Сегодня украинская система МВД находится на стадии капи-

тального реформирования. И именно сегодня, необходимо поднять 

вопрос, который лежит на поверхности: «Что нужно сделать для реа-

лизации этой идеи Ганса Гросса?». 

Я считаю, что, во-первых, необходимо в вузах МВД Украины и 

Национальном бюро расследований Украины ввести должность – 

«профайлер» (от англ. profile — профиль). Профайлер – это высоко-

профессиональный специалист, который имеет большой опыт следст-

венной работы, вооружен глубокими профессионально важными зна-

ниями и по своим психологическим характеристикам способен к тако-

му виду деятельности. Профайлер (верификатор, специалист по про-

файлингу) – это специалист по бесконтактной детекции лжи (в отли-

чие от контактной, с использованием полиграфа), это специалист по 

составлению психологического портрета (профиля) преступника по 

следам на месте преступления. 

Следует подчеркнуть, что при введении должности «профай-

лер», необходимо обязательно предусмотреть такие категории: спе-

циалист первой категории, специалист второй категории, специалист 

третьей категории, специалист высшей категории. Необходимо также 

предусмотреть уровень материального вознаграждения специалиста 

«профайлера» в зависимости от его категории.  

Во-вторых, необходимо осуществить профессионально-

психологический отбор кандидатов на должность «профайлера». Кри-

териями отбора должны быть: 1) профессионально важные качества 

кандидата, а именно: а) интеллектуальные (гибкость, сообразитель-

ность, прогностичность, дедуктивность, любознательность, креатив-

ность, рассудительность и т.д.); б) волевые (целеустремленность, на-

стойчивость, упорство, инициативность, решительность, смелость и 

т.д.); в) психофизиологические (активность, выносливость, мужество, 

психическую работоспособность, сосредоточенность, устойчивость, 

уравновешенность); г) моральные (ответственность, бескорыстие, ди-
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пломатичность, надежность, толерантность, честность, вежливость и 

т.д.); д) лидерские (требовательность, независимость, серьезность, са-

мостоятельность и.т.д.); е) коммуникативные (контактность, общи-

тельность и т.д.); ж) социально-направленные (гуманизм, патриотизм, 

человечность и т.д.); з) перцептивные (внимательность, наблюдатель-

ность, проницательность, рефлексивность); и) контрольно-оценочные 

(бдительность, осторожность, обоснованность, объективность, спра-

ведливость, точность, критичность, самокритичность и т.д.); 2) моти-

вация кандидата – личность должна быть высокомотивированной, у 

нее должна быть потребность заниматься профайлерской деятельно-

стью и желание все время самоусовершенствоваться; 3) показатели 

качества расследуемых уголовных производств; 4) компетентность 

кандидата, то есть его способность использовать профессионально 

важные знания, умения и навыки в следственной деятельности; 5) стаж 

следственной работы (не менее 8-10 лет). 

В-третьих, осуществить подготовку таких специалистов. Для 

этого необходимо на базе вузов МВД Украины и Национальной ака-

демии прокуратуры Украины создать факультет по подготовке спе-

циалистов-профайлеров и создать постоянно действующие курсы по 

повышению квалификации профайлеров. Обучение кандидатов необ-

ходимо проводить в течении 2-х лет. В последующем через каждые 

три года профессиональной деятельности профайлеров проводить 

трехмесячные курсы повышения их квалификации. В учебные планы 

по подготовке специалистов-профайлеров обязательно включить уг-

лубленное изучение криминалистики, судебной медицины и психиат-

рии, а так же такие учебные дисциплины как: «Введение в специаль-

ность», «Криминальная психология», «Виктимиология», «Девиантоло-

гия», «Психология лжи», «Психофизиология», «Психология лично-

сти», «Ювенальная психология», «Психология манипуляции», «Патоп-

сихология», «Сексопатология», «Методика составления психологиче-

ского портрета преступника», «Психология следственных (розыскных) 

действий», «Криминалистические средства и методы раскрытия и рас-

следования преступлений». По окончанию двухлетнего срока обуче-

ния, после успешного прохождения полугодичной практики и сдачи 

квалификационного экзамена, – специалисту-профайлеру присваивают 

первую категорию. Следующие категории он может получить по ре-

зультатам профессиональной деятельности, не раньше пятилетнего 

стажа работы и после сдачи квалификационного экзамена.  

В-четвертых, в учебные планы факультетов по подготовке спе-

циалистов для следственных подразделений вузов МВД Украины к 

ряду таких психологических учебных дисциплин, как «Общая психо-

логия», «Юридическая психология», «Профессионально-психологи-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 495 

ческая подготовка» добавить такие дисциплины как: «Криминальная 

психология», «Психология личности», «Психологические основы об-

щения», «Ювенальная психология», «Психология следственных (розы-

скных) действий». Выпускники следственных факультетов ВУЗ МВД 

Украины первые пять лет должны расследовать только нетяжкие пре-

ступления. Впоследствии, если следователь захочет заниматься про-

файлерской деятельностью, он может пройти профессионально-

психологический отбор и двухлетнее обучение в Национальной акаде-

мии прокуратуры Украины и перейти на работу в Национальное бюро 

расследований преступлений. 

Ремарка: В 1895 году Гансу Густаву Адольфу Гроссу на международ-

ном конгрессе в городе Линце удалось добиться включения преподавания 

криминалистики для студентов юристов. Будем надеяться, что в 2015 году, 

благодаря этой международной научно-практической конференции, вышеиз-

ложенные рекомендации будут хотя бы частично реализованы. 

И еще, в 1898 году Ганс Густав Гросс ввел термин «судебная 

психология», и его идея сегодня так же имеет свое развитие. Так, 

именно в Черновцах, была организована и дает свои «научные плоды» 

единственная в Украине научная школа «Психологические основы 

судебной деятельности», которую возглавил доктор юридических на-

ук, профессор Марчак Виталий Ярославович.  

Подводя итог, можно утверждать, что список значимых для 

юридической психологии идей Ганса Густава Адольфа Гросса можно 

продолжать. Его идеи гениальны и по сей день – очень актуальны. 

Ганс Густав Гросс был поистине великим и гениальным ученным, 

идеи которого живут и будут жить во все времена. 
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ІНСТИТУТ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ: «ЗА» І «ПРОТИ» 

 

Про необхідність реформування судової системи в Україні мова 

йде вже добрих  два  десятки років, але довіра до судової системи тіль-

ки зменшувалася і, за даними Центру Разумкова, у березні 2015 року 

рівень довіри до судів дорівнював 10,6 %  – на рівні довіри до російсь-

ких ЗМІ)
 1

. Для виправлення  такого прикрого стану мало прийняти 

Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в України» 

[1], потрібна політична воля  та підтримка правників для реформи су-

доустрою, розрахована на період 2015-2020 років.  

Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» передбачає рефор-

мування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

задля практичної реалізації принципів верховенства права і забезпе-

чення кожному права на справедливий суд  незалежним та неупере-

дженим судом. Зокрема йдеться про відновлення інституту суду при-

сяжних, відомого в англосаксонському світі з ХІІІ ст. Він функціону-

вав в Російській імперії з 1864 року, і був скасований у 1917 році
2
 як 

«не ефективний» (у порівнянні із спрощеним судочинством за наказом 

НКВС СРСР № 00447 від 30 червня 1937 року.). 

 13 листопада 1989 р. у СРСР були прийняті «Основи законодав-

ства Союзу РСР і союзних республік про судоустрій», що відродили 

інститут присяжних: питання винності підсудного у справах про зло-

чини, за вчинення яких передбачена страта або позбавлення волі на 

строк понад 10 років, могли розглядатися судом присяжних. У той же 

час, в Україні положення про суд присяжних так і не були впроваджені 

у практику. З 1993 року суд присяжних діє в Російській Федерації.  

В Україні цей інститут відновлений у 2012 році на підставі ст.124 й 

127 Конституції України та чинного Кримінально процесуального кодек-

су.  Кримінальних справ, які передбачають застосування  саме суду при-

сяжних, не так вже багато
3
, а практика його застосування не дуже поши-

                                                           
1
 Див. Українську правду: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/08/ 

4/7076729/ 
2
 Суд присяжних встиг попрацювати в Українській державі в 1917-

1920 роках [8]. 
3
 За ст. 31 КПК присяжні розглядають справи у судах першої інстанції 

щодо злочинів, за які передбачено покарання у вигляді довічного 

http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=1030
http://www.pravda.com.ua/columns/2015/08/
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рена. Юристи наводять різні аргументи  «за» та «проти» цього інституту 

[2-3, 5-7]. У цій статті ми зупинимося на психологічних, організаційних та 

методичних аспектах функціонування суду присяжних.  

Аналізуючи останні публікації за темою статті, ми можемо кон-

статувати що участь у судових засіданнях пересічних громадян викли-

кає у населення більшу довіру, адже присяжний частіше дослухається 

до аргументів адвоката та тлумачить сумніви на користь підозрювано-

го, як пише Джеральд Т. Дж. Сенюк. Пртоте, як зазначає  колишній 

голова суду у провінції Саскачеван (Канада) [8], не гарантує безпоми-

лковості прийнятих рішень.  

Перевагою суду присяжних вважають не тільки законність, яку 

забезпечують судді-юристи, а й справедливість, гарантом якої є участь 

у відправленні правосуддя представників народу, які  оцінюють факти, 

аргументи сторін і виносять вердикт «винний чи не винний» [4].  

Варто зауважити, що поняття справедливості [5], є досить скла-

дним й прагнення справедливості може вступати у суперечність із 

чинним законодавством [14], адже закон відображає інтереси суспільс-

тва або його певної частини та певному етапі суспільного життя, а 

справедливість вище законності хоча критеріїв справедливості чимало 

і вони не рідко суперечать один одному. Це положення важливе з 

огляду на необхідності досягнення всіма присяжними згоди щодо ви-

нуватості підозрюваного, що не виключає права на окрему думку, яка 

повинна бути відображена у судовому рішенні. 

Метою статті є не тільки аналіз аргументів «за» та «проти» іс-

нування суду присяжних, а бажання обґрунтувати можливість та необ-

хідність якісного психологічного відбору присяжних, їх підготовки  до 

участі в процесі загалом, спеціального психологічного супроводження 

участі в конкретній справі. 

З позицій юридичної психології, для створення справді автори-

тетного суду присяжних необхідно вирішити низку питань, скориста-

вшись досвідом тих країн, де цей інститут існує вже давно [12-14] та 

досягненнями юридичної психологічної науки, які стосуються добору 

та підготовки кадрів для судових органів [12-13], розглянути можли-

вість  залучення до роботи в суді присяжних громадян, які мають на-

лежні моральні та психологічні якості, мотивованих на  складну та 

відповідальну роботу з розгляду найскладніших кримінальних справ.  

Відбір присяжних має два етапи. Це – формування списку, з яко-

го шляхом випадкового відбору зі списку присяжних відбираються 

                                                                                                                           
ув'язнення, та коли сам обвинувачений клопоче про розгляд його спра-

ви судом присяжних.  
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основні та запасні присяжні для розгляду конкретної справи. Їх кіль-

кість більша за потрібну через можливість відводу чи самовідводу
1
.  

Перед засіданням головуючий представляється сам і представ-

ляє сторони, що беруть участь в судовому процесі; повідомляє канди-

датам про участь у процесі , яка кримінальна справа буде розглянута, 

яка передбачувана тривалість процесу; роз'яснює завдання, що стоять 

перед присяжними та умови їх участі в розгляді справи. Обов'язок же 

присяжних правдиво відповідати на питання, що будуть їм поставлені 

з метою відведення тих людей, які не можуть взяти участь у судовому 

процесі через конфлікт  інтересів, особисту упередженість або з інших 

причин. Кандидат в присяжні теж має право заявити самовідвід. Потім 

запитання кандидатам ставлять прокурор та адвокат, які також можуть 

мотивовано чи не мотивовано  відводити присяжних, поки не буде ві-

дібрано 12 основних та запасні присяжні для розгляду даної справи.  

Щодо кількості присяжних, то число 12 було прийнято у всіх краї-

нах (це визначалось кількістю апостолів і необхідністю мати в суді пред-

ставників усіх станів). На сьогодні найменша законодавчо визначена кіль-

кість присяжних – три особи в Україні, найбільша – 15, у Шотландії. 

Після виконання всіх законодавчо прописаних процедур, при-

сяжні складають  присягу, в якій присягаються виконувати свої обов'я-

зки чесно і неупереджено, брати до уваги лише досліджені в суді дока-

зи, при вирішенні питань керуватись законом, своїм внутрішнім пере-

конанням. Хоча присяга має, переважно, етичний характер, її пору-

шення може значною мірою вплинути на об'єктивність та неупередже-

ність судового розгляду і в подальшому винесення рішення. У такому 

випадку присяжний повинен понести відповідальність, що нам власне 

демонструє іноземний досвід. Українське законодавство, на сьогодні, 

не передбачають санкцій за порушення присяги присяжним. Світова 

практика йде шляхом накладення штрафу та відсторонення від справи 

такого присяжного.  

Україна відійшла від класичної англо-американської моделі су-

ду присяжних (де присяжні утворюють окрему від професійного судді 

колегію) на користь європейської версії «змішаного» судочинства, де  

троє присяжних та двоє професійних суддів колегіально розглядають 

справу, що на нашу думку, звужує повноваження присяжних.  

Формування переліку присяжних в Україні покладається на те-

риторіальне управління Державної судової адміністрації  за участі ор-

ганів місцевого самоврядування (у порядку, передбаченому ЗУ «Про 

судоустрій і статус суддів»), які мають переконатися у відповідності 

                                                           
1
 В США із 48 попередньо визначених кандидатів може бути відведена 

¾ громадян.  
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кандидатів формальним вимогам, забезпечити гласність, здійснювати 

моніторинг та систематично (кожних два роки) оновлювати списки.  

За нашим дорученням, для оперативного отримання інформації 

(з мінімальними витратами матеріальних та тимчасових ресурсів) два-

дцять вісім студентів-юристів провели по 10 стандартизованих ін-

терв’ю зі своїми родичами та знайомими, які представляють різні вер-

стви населення (загалом опитано 280 громадян віком від 18 до 65 років 

– 167 жінок і 113 чоловіків). Дозвольте навести деякі, на нашу думку, 

цікаві відповіді. 

Про існування в Україні суду присяжних знали 16% опитаних, 

всі вони  мали безпосереднє чи опосередковане відношення до судових 

та правоохоронних органів, інші не знали нічого або щось чули, але 

сформулювати певної думку не могли. «Приблизне» уявлення про суд 

присяжних вони мали завдяки кіно та телебаченню, але ці знання, зві-

сно, далекі від наукових.  

Бажання стати присяжним виявили тільки 4% опитаних (це – 

жінки пенсійного віку), головний аргумент – цікаво дізнаватися про 

злочини, перебуваючи у безпеці, з перших рук і за гроші; хочеться від-

чувати можливість впливати на важливі рішення; проявити схильність 

до справедливості.  

Причини небажання бути присяжним досить однотипні: це не 

бажання брати на себе велику відповідальність, відсутність часу або 

бажання займатися тим, що безпосередньо тебе не торкається; зневіра 

у правосудді, острах припуститися помилки, боязнь тиску на самих 

присяжних та їх родини, і т. ін.   

На питання «Яким ви уявляєте присяжного, які  треба ставити 

до нього вимоги та якими якостями він має володіти», ми отримали 

наступні відповіді: 

Стать значення не має, бажані середній вік та вища (не юридич-

на) освіта. Не бажані приналежність до політичних партій чи релігій-

них об’єднань – щоб уникнути упередженості або бажання захищати 

інтереси «своїх»), прийнятним є участь у діяльності правозахисних 

організацій. 

До «професійно» важливих якостей віднесені міцне здоров’я та 

психічна врівноваженість – щоб людина могла витримати велике нава-

нтаження, сприймати й критично оцінювати великий обсяг інформації, 

протистояти  тиску, не була конформістом. Опитувані часто називали 

не психологічні, а моральні якості – чесність, порядність, принципо-

вість і висловлювали сумніви у можливості їх виявлення за допомогою 

яких-небудь тестів.  

Добір присяжних із числа тих осіб, які виявили відповідне ба-

жання, представниками місцевого самоврядування або волонтерів бі-
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льшість опитаних вважає формальною процедурою, яка не спроможна 

забезпечити якісний добір. Деякі з опитаних пропонували «просити 

авторитетних людей» погодитися на таку роботу, але пояснити як це 

все організувати, вони не могли. Інші пропонували залучити до пошу-

ку потенційних присяжних правозахисні організації, оцінку кандидатів  

проводити колегіально та гласно, рішення ухвалювати на  зборах тери-

торіальної громади.  

З отриманих даних не важко зрозуміти, чому, наприклад, у Киє-

ві, станом на 20 квітня 2016 року, вдалося знайти тільки 17 присяж-

них
1
. Враховуючи можливість відводу та самовідводу, їх кількість по-

винна вимірюватися у сотнях.  

Вищезгадані студенти юридичної магістратури під час прове-

дення двох фокус-груп висловили думку, про доцільність формування  

корпусу присяжних силами «Громадської ради присяжних» – органу, 

яку вони пропонують утворити з числа юристів та правозахисників. 

Передбачається, що Члени Громадської ради  ініціативно шукають 

кандидатів серед лідерів громадської думки, психологічну оцінку яких, 

могли б надавати фахові психологи на громадських засадах чи за тру-

довою угодою. Зауваження щодо відсутності коштів на оплату праці 

присяжних студенти спростовують можливістю покладання витрат на 

відповідачів у справі, кошти від конфіскації їх майна тощо. Вони пере-

конані, що головне значення для присяжного повинно мати усвідом-

лення громадського обов’язку, а не оплата, хоча вона звичайно повин-

на компенсувати їх витрати. 

Студенти вважають, що відібраним за формальними ознаками 

присяжним слід проходити навчання за тренінговими програми, які 

будуть імітувати судовий процес, що дозволить їм краще оцінити вла-

сну спроможність критично опрацьовувати докази та аргументи сто-

рін, ставити запитання до «учасників процесу» по суті, спілкуватися з 

«суддею» та між собою,  відстоювати особисту думку. Деякі студенти 

вважають, що таке навчання не потрібне, досить ретельного інструк-

тажу перед початком розгляду реальної справи, при якому слід акцен-

тувати увагу на відповідальності присяжного за корупційні діяння, 

повідомляти їм про можливість, при наявності обґрунтованої підозри у 

непорядності)  вибірково застосовувати до присяжних негласні опера-

тивно-розшукових заходи.  

Шукаючи аргументи «проти» відновлення суду присяжних, сту-

денти говорили про небезпеку їх підкупу та залякування. Але це може 

траплятися із професійними  суддями, отже треба дбати про контроль 

                                                           
1
 З виступу на ТРК «Україна» судді  Конституційного суду у відставці 

Віктора Шишкіна. 



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 501 

за правомірністю дій та забезпечувати їх захист. Посилання на низький 

рівень правової культури та суспільної моралі громадян України, з 

яких мають рекрутуватися присяжні спростовувалися більшою суспі-

льною увагою загалом до судової системи та зростанням інтересу до 

правових питань й реального впливу громади на судочинство. Вважа-

ється що присяжним не потрібні юридичні знання, вони повинні керу-

ватися при винесенні свого рішення здоровим глуздом, життєвим дос-

відом, розумом, а не емоціями, а тому їх юридична підготовка не на-

стільки важлива. 

Великі фінансові витрати на функціонування суду присяжних 

здаються перебільшенням, оскільки справ, які вони можуть розглядати 

не так вже й багато. Брак судових приміщень для розміщення присяж-

них – загальна проблема, яка вирішується за рахунок проведення «виї-

зних засідань» у справах, які мають значний суспільний резонанс.  

Щоб  присяжні приймали рішення не під впливом емоцій, ви-

кликаних красномовством учасників процесу, варто при відборі дбати про 

пошук  людей зрілих та психічно врівноважених, а не просто обмежувати-

ся «довідкою про те, що людина не перебуває на психіатричному чи нар-

кологічному обліках. Для об’єктивної оцінки фактів присяжні повинні 

мати можливість клопотати про залучення до справи висновків спеціаліс-

тів, можливість  задавати питання в залі суду експертам. 

Можливо, що присяжні час від часу будуть виправдовувати 

справжніх злочинців, але це краще, ніж карати невинних.  Щоб оціни-

ти аргументи  «за» та «проти» суду присяжних, звернемось до зарубі-

жного досвіду. Вважається,  що присяжні в першу чергу керуються 

ідеями справедливості [5], вони більш самостійні, оскільки є незалеж-

ними від суддів, системи; не знайомі між собою й тому їм легше збері-

гати критичність при оцінці аргументів та фактів.   

Сучасні західні дослідники, зокрема, Хэсти та його колеги 

(Hastie, Penrod,  Pennington, 1983 [17]) вважають найбільш важливими 

мотивами участі присяжних у судовому процесі такі: звичка якісно 

виконувати свою роботу, прагнення прийняти справедливе рішення, 

спроможність виробляти та відстоювати власну думку, спираючись на 

факти, а не емоції, бажання висловити думку власної референтної гру-

пи, хоча референта група може зробити присяжного упередженим що-

до специфічних якостей звинуваченого, які не мають відношення до 

справи (якщо, наприклад, підозрюваний гомосексуаліст), інтерес до 

людей, їх поведінки й подій, які  відбуваються у реальному житті. 

Висновки. На нашу думку, аргументів на користь існування су-

ду присяжних більше, ніж «проти». Разом із цим є питання, які заслу-

говують та увагу та подальший розвиток. Зокрема, відповідність кан-

дидата у присяжні формальним вимогам є необхідною, але не достат-
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ньою підставою для того, щоб включити його у реєстр. Окрім відсіву 

«не придатних» присяжних, потрібна оцінка професійної придатності, 

за участі фахових психологів (на громадських засадах чи трудовою 

угодою), шляхом діагностики психологічно важливих якостей, які 

притаманні професійним суддям, а також морально-психологічних 

якостей, які важко виявити за допомогою традиційних методів психо-

діагностики (принциповість, справедливість, чесність), й які можуть 

оцінити представники громадськості.  

Ми вважаємо корисним долучити до відбору громадськість, фахо-

вих психологів, а навчання  проводити методом моделювання судового 

засідання, для того, щоб вони  на підставі саморефлексії, зворотного 

зв’язку від групи та експертів переконалися у своїй адекватності постав-

леним завданням, спроможності правильно оцінювати аргументи сторін, 

юридично встановлені факти, вступати в комунікацію з учасниками про-

цесу та між собою з метою винесення неупередженого рішення.  

Потребують додаткового вивчення питання професійно-психо-

логічного відбору присяжних, їх мотивування та контролю, зокрема, із 

використанням методів ОРД для протидії загрозі корупції, захисту 

присяжних від спроб їх залякати чи шантажувати, необхідності психо-

логічного супроводження кримінального провадження у випадках, 

коли мають місце обтяжуючи провину обставини (особлива жорсто-

кість й т. ін.), організації спеціальних перевірок для добору  присяж-

них для розгляду справ  закритому режимі (за звинуваченням у держа-

вній зраді чи шпіонажі). Пропонується створити Громадську раду при-

сяжних для ініціативного пошуку достойних кандидатів та популяризації 

інституту присяжних 

 

Список літератури: 

 

1. Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в 

України» // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 23, ст.870) Див. 

Електронний ресурс http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1188-18 

2. Аленин Ю.П. К проблеме введения суда присяжных в Укра-

ине // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2002. – Вип. 13-14. – С. 

235-244. 

3. Бернем У. Суд присяжных заседателей. – М. : Изд-во 

МНИМП, 1995. – 128 с.  

4. Гулевич О.А. Психология в суде присяжных. Аналитичес-

кий обзор: Учебное пособие. – М.: Междунар. Общ-во им. Л.С. Выгот-

ского, 2003. – 259 с. 

5. Гулевич О. А. Социальная психология справедливости. – М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – 284 с.  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1188-18


Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 503 

6. Карнозова Л.М. Возрожденный суд присяжных: замысел и 

проблемы становления. – М.: Nota Bene, 2000. – 368 c. 

7. Маляренко В. Позитиви і негативи суду присяжних // Право 

України, 2000. – № 3. – С. 3. 

8. Сенюк Дж. Т. Довіра громадян до судів і суддів // Див. http: 

// dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14006/12-Senyuk.pdf? 

sequence=1 

9. Тернавська В.М. Деякі питання історії становлення і розвит-

ку інституту суду присяжних в Україні // Вісник КНУ ім. Тараса Шев-

ченка. Юридичні науки. – К.:, 2004. – Випуск 61. – С. 79-82. 

10. Тернавська В.М. Інститут суду присяжних у судовій системі 

Української держави 1917-1920 рр. XX ст. // Бюлетень Міністерства 

юстиції України. – 2006. – № 8. – С. 90-97. 

11. Тертишник В. С. Суд присяжних: суть ідей, історичний дос-

від, перспективи становлення та актуальні проблеми сьогодення 

//Юридична Україна. – 2003. – № 8. – С. 15-19.  

12. Черновский О.К. Визначення професійної придатності до 

судової діяльності / О.К.Черновський // Європейські перспективи. – 

2013. – № 9. – С. 207-213. 

13. Черновский О.К. Шляхи вдосконалення професійно-

психологічного відбору суддівських кадрів. / О.К.Черновський // Наше 

право. – 2013. № 9.– 191-195. 

14. Черняева А. В. Справедливость и законность в политико-

правовой концепции Дж. Ролза: Автореф. дис. ... канд. юр. наук / Анна 

Викторовна Черняева. – СПб.: Юрид. ин-т МВД РФ, 2010. – 19 с. 

15. Bell B.E., Loftus E.F. Trivial persuasion in the courtroom: the 

power of (a few) minor details // Journal of Personality and Social 

Psychology. 1989. Vol.56. P.669&679.  

16. Bodenhausen G.V., Wyer R.S.Jr. Effects of stereotypes on 

decision&making and information&processing strategies // Journal of 

Personality and Social Psychology. 1985. Vol.48. P.267-282. 

17. Wilhelmy R., Bull R., Vrij A. Pictures of the mind: does drawing 

lead to more errors in children’s recollection of an argumentative event // 

Forensic psychology and law: traditional questions and new ideas / Ed.by 

A.Czerederecka, T.Jaskiewicz& Obydzinska, J.Wojcikiewicz. Krakow, 

2000. P.208&214. 

18. Hastie R., Penrod S., Pennington N. Inside the jury. Cambridge 

& L., 1983. – 288 р. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14006/12-Senyuk.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/14006/12-Senyuk.pdf


 Секція 7. Антропосоціокультурна природа юридичної психології 504 

Марчак В.Я., 

д. ю. н., професор кафедри  

кримінального права та криміналістики  

Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича 

 

ЗАПОБІГАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОМУ ВИГОРЯННЮ СУДДІ  В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 

 

Значне збільшення інтенсивності життя, політичні, економічні та 

соціальні зміни, які відбуваються сьогодні в Україні, постійне зростання 

обсягів інформації, якою необхідно оперувати, часта зміна національного 

та міжнародного законодавства, підвищення етичних та професійних ви-

мог до особи, яка займає посаду судді, та інші зовнішні чинники, безумо-

вно, впливають на психологічний стан особи судді, зумовлюють виник-

нення та розвиток значної кількості професійних стресів. 

Актуальність вивчення професійних стресів в роботі судді та тех-

нологій їх подолання зумовлена не тільки їх негативним впливом на ефек-

тивність правосуддя, але й тим, що вони впливають на все життя людини, 

змінюючи його психічне та фізіологічне становище, що призводить до 

втрати здоров’я, психологічних проблем та особистісних змін. 

Проблему професійної деформації та вигоряння працівників 

правоохоронних органів та пенітенціарної системи досліджували такі 

вітчизняні вчені, як Богатирьов А. І., Дищук Є. О., Євтушенко І., Іва-

ненко Б., Кисіль З. Р., Клименко І. В., Кудерміна О. І., Медвєдєв В. С., 

Яценко Т. та інші. Проте, ця проблема існує і у суддівському корпусі, 

але досліджень з цих питань в Україні не проводилось. 

В загальному розумінні професійна деформація особистості – це 

зміна якостей особистості (стереотипів сприйняття, ціннісних орієнта-

цій, характеру, способів спілкування і поведінки), які наступають під 

впливом тривалого виконання професійної діяльності та призводять до 

формування специфічного професійного типу особистості. 
Внаслідок нерозривної єдності свідомості особи та її специфічної дія-

льності як судді формується професійний тип особистості судді. Професійна 

деформація має великий вплив на особистісні особливості представників 

професії судді, оскільки вона пов’язана із спілкуванням з людьми.  

Професійна деформація суддів має позитивну та негативну сто-

рони. Позитивними сторонами професійної деформації є: професіона-

лізм, майстерність, набуття професійних навичок і умінь. Справа у 

тому, що не можливо стати справжнім професіоналом, майстром своєї 

справи, не деформувавшись професійно.  

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Проте, разом із позитивними професійними якостями під час 

професійної деформації паралельно розвиваються й негативні якості. 

Перш за все це емоційне психологічне вигоряння. Коли особа хоче 

стати суддею, ставить перед собою мету освоїти цю професію, вона 

бачить те, що хоче бачити – вищий статус, сходинку в професійній 

самореалізації, матеріальне забезпечення, визнання в соціумі, отри-

мання владних повноважень, належність до судової системи та інше. 

Разом з тим особа недооцінює або необізнана з можливими трудноща-

ми, які її очікують при здійсненні правосуддя. 

Перш за все це публічність посади судді. Особливо ця проблема 

стосується суддів місцевих судів, які працюють в невеликих за кількіс-

тю населення містах. В цих умовах не тільки особа судді є під пильним 

громадським контролем, але і його сім’я. Суспільство аналізує усі рі-

шення судді, його компетентність, поведінку в судовому засіданні, 

поза судовим засіданням, в побуті, можливість конфлікту інтересів, 

матеріальний стан, доброчесність, поведінку його дітей, членів сім’ї. 

Це створює постійне відчуття тиску, перебуваючи під яким, суддя, 

іноді, може перекладати на свою сім’ю проблеми особистої професій-

ної самореалізації, ставлячи перед ними завищені вимоги. У суспільст-

ві дуже важлива думка інших, на яку всі завжди орієнтуються. Саме 

тому можуть виникнути певні проблеми з вихованням дітей у таких 

сім’ях. По-друге, сьогодні констатується постійне зростання наванта-

ження на суддів. Попри зростання кількості справ ускладнюються 

процесуальні вимоги до їх розгляду й прийняття судового рішення. 

По-третє, ні для кого не є таємницею, що за будь-якої влади активно 

здійснювався тиск на тих суддів в провадженні яких знаходились «ре-

зонансні» справи. Вказане здійснювалось шляхом однобічного висвітлен-

ня обставин в засобах масової інформації, заявами політичних діячів, гро-

мадських активістів, організацій, так званих, експертів-юристів, політоло-

гів (суди приймають рішення «іменем долара», позбавлення суддів недо-

торканості, слід звільнити 100% усіх суддів і набрати нових з числа моло-

дих юристів або зарубіжних фахівців), та зверненнями до правоохоронних 

органів із заявами «про винесення неправосудних рішень».  

Крім того, це є особливості здійснення правосуддя. Сьогодні 

прийняті зміни в Конституцію України та новий Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів», згідно з якими усі судді повинні пройти 

переатестацію шляхом складання кваліфікаційних іспитів та співбесіди 

щодо доброчесності та майнового стану судді, аналізу скасованих та 

змінених судових рішень, ухвалених за участі конкретного судді, скарг 

на його діяльність за увесь період здійснення правосуддя. Після цього 

планується всі суди в Україні реорганізувати, а деякі ліквідувати, та 

створити систему окружних судів. За таких обставин усі діючі судді 
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будуть звільнені у зв’язку із реорганізацією чи ліквідацією і будуть 

мати право на загальних підставах на рівні з іншими бажаючими за-

йняти посади через конкурси у новостворених судах. Також, на відмі-

ну від інших професій, особа, яка працює суддею, зобов’язана подава-

ти кілька декларацій (електронну, про наявність-відсутність конфлікту 

інтересів, доходи-видатки власні та родичів тощо), які перевіряються 

антикорупційними органами. 

Перелічені обставини носять негативний та стресовий характер 

для осіб, які працюють на посаді судді. Через невміння боротись з не-

гативом, який отримується на робочому місці, дуже багато проблем 

розвивається в плані збайдужіння до професії, коли очікування не 

справджуються, проходить ейфорія і наступає байдужість. Немає нічо-

го страшнішого, ніж байдужий суддя, ніж суддя, який іде в зал судово-

го засідання, і думає – вирішу так, або інакше – мені байдуже, головне, 

щоб завершився розгляд справи [2, с. 148]. Отже, ейфорія проходить 

дуже швидко. Обов’язок суддів зобов’язує працювати фахово на поса-

ді, але подекуди їм не вистачає часу, не вистачає зусиль для того, щоб 

бути успішним і не руйнувати свою частину особистості в плані 

сім’янина, батька, чоловіка, дружини, дочки, сина тощо. 

Найбільш небезпечним наслідком професійної деформації є ве-

лика ймовірність емоційного вигорання.  

Враховуючи, що суддівська діяльність має високе комунікатив-

не та емоційне навантаження, ризик емоційного вигорання у суддів 

дуже високий. При цьому, емоційне вигорання може стосуватися як 

професійної діяльності, так і особистого життя та відображатись на 

судді як на професіоналі, так і на судді як особистості.  

Термін «емоційне вигорання» вперше введений в обіг американ-

ським психологом Фреденбергом в 1974 році. Ним позначається пси-

хічний стан людей, які інтенсивно і тісно спілкуються з іншими. Спо-

чатку Фреденберг заніс до цієї групи фахівців, що працюють в кризо-

вих центрах і психіатричних клініках, пізніше об’єднав всі професії, 

що передбачають постійне, тісне спілкування в системі «людина – лю-

дина» [8, с. 91].  

Синдром емоційного вигорання (burn-out) являє собою стан 

емоційного, психічного, фізичного виснаження, розвивається як ре-

зультат недозволеного хронічного стресу на робочому місці.  

Розвиток цього синдрому характерний для альтруїстичних про-

фесій, де домінує турбота про людей (соціальні працівники, лікарі, 

медичні сестри, вчителі, судді, правоохоронці, працівники громадсь-

ких організацій тощо). Перші роботи з вигорання з’явилися в 70-і роки 

в США. Х. Фреденбергер, який працював у медичній службі, у 1974 

році описав феномен, який спостерігав у себе і своїх колег (виснажен-
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ня, втрата мотивацій і відповідальності) і назвав його метафорою, що 

запам’ятовується, – вигорання. Інший основоположник ідеї вигорання 

соціальний психолог Крістіна Маслач визначила це поняття як синд-

ром фізичного і емоційного виснаження, включаючи розвиток негати-

вної самооцінки, негативного ставлення до роботи, втрату розуміння і 

співчуття в ставленні до клієнтів або пацієнтів [8, с. 92-93].   

Виражається емоційне вигорання у появі апатії, відразі до про-

фесії, небажанні працювати та завершується депресивними станами, 

психосоматичними захворюваннями тощо. Основними симптомами 

професійного вигорання є: погіршення стосунків з колегами та роди-

чами; зловживання алкоголем, нікотином, кофеїном; втрата почуття 

гумору, постійне відчуття невдачі і провини; підвищена дратівливість 

на роботі й вдома; наполегливе бажання змінити рід занять; неуваж-

ність в роботі; порушення сну; загострена сприйнятливість до інфек-

ційних захворювань; підвищена стомлюваність, відчуття втоми протя-

гом усього робочого дня.  

Існує безліч теорій розвитку синдрому емоційного вигорання. 

Ряд дослідників вважає основними передумовами його наявність орга-

нізаційних проблем (занадто велике робоче навантаження, недостатня 

можливість контролювати ситуацію, відсутність організаційної спіль-

ності, недостатні моральна і матеріальна винагороди, несправедли-

вість, відсутність значимості виконуваної роботи) [1; 5; 7].  

У той же час інші дослідники вважають важливішими особисті-

сні характеристики (низька самооцінка, високий невротизм, тривож-

ність та ін.) [3; 4; 9]. Таким чином, немає єдиних поглядів на питання 

етіопатогенезу вигорання, відсутні усталені єдині діагностичні крите-

рії. Найбільше до ризику виникнення професійного вигорання схильні 

особи, які пред’являють непомірно високі вимоги до себе. У їхньому 

уявленні справжній суддя – це зразок професійної невразливості і дос-

коналості. Дотичні до цієї категорії особистості асоціюють свою пра-

цю з призначенням, місією, тому в них стирається грань між роботою і 

особистим життям. У ході досліджень було виділено три типи людей, 

яким загрожує емоційне психологічне вигоряння [3, с. 25].  

Перший тип – так званий «педантичний». Основні характерис-

тики цього типу: сумлінність, зведена в абсолют; надмірна, хвороблива 

акуратність, прагнення в будь-якій справі домогтися зразкового поряд-

ку (нехай на шкоду собі).  

Другий тип – «демонстративний». Люди цього типу прагнуть бути 

першими у всьому, завжди бути на виду. Разом з тим їм властива висока 

ступінь виснаження при виконанні непомітної, рутинної роботи.  

Третій тип – «емотивний». «Емотики» нескінченно, протипри-

родно чутливі й вразливі. Їх чуйність, схильність сприймати чужий 
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біль як власну межує з патологією, з саморуйнуванням, і все це за яв-

ного браку сил чинити опір будь-яким несприятливим обставинам.  

Синдром «емоційного професійного вигорання» включає в себе 

три стадії, кожна з яких складається з чотирьох симптомів:  

Перша стадія «Напруга» – симптоми: незадоволеність собою, 

«загнаність в клітку», переживання психотравмуючих ситуацій, три-

вожність і депресія.  

Друга стадія «Резистенція» – симптоми: неадекватне, вибіркове 

емоційне реагування, емоційно-моральна дезорієнтація, розширення 

сфери економії емоцій, редукція (зменшення, послаблення) професій-

них обов’язків.  

Третя стадія «Виснаження» – симптоми: емоційний дефіцит, 

емоційна відстороненість, особистісна відстороненість, психосоматич-

ні (хвороби на нервовому ґрунті) і психовегетативні (характеризують-

ся серцевими недугами, відчуття здавлювання, прискорене серцебит-

тя), головними болями, тяжкістю в шлунку, порушенням сечовиділен-

ня, підвищеною чутливістю до холоду, пітливістю, нудотою, запамо-

роченням, порушенням місячного циклу. Крім того, нерідко відзнача-

ються пригніченість, різні фобії, внутрішній неспокій, тривожність, 

дратівливість, безсоння, апатія. Всі ці симптоми пацієнти характери-

зують як яскраво виражені. Однак після ретельного медичного обсте-

ження з'ясовується, що внутрішні органи (серце, шлунок, кишечник і 

сечовий міхур) пацієнтів абсолютно здорові) порушення.  

Щоб зберегти власне психічне здоров’я треба вчитись технікам 

панування над проявом негативних емоцій, вміти переключати свої 

думки з негативних на позитивні. Також варто докласти достатньо зу-

силь для забезпечення здорового психологічного клімату в сім’ї і на 

робочому місці.  

Для запобігання виникнення синдрому психологічного емоцій-

ного вигоряння потрібно оволодіти такими навичками:  

1) ставити перед собою короткострокові й довгострокові цілі. 

Перше не тільки забезпечує зворотний зв’язок, що свідчить про те, що 

особа не тільки знаходиться на правильному шляху, а й підвищує дов-

гострокову мотивацію. Досягнення короткострокових цілей – успіх, 

який підвищує ступінь самовиховання. До кінця чергового робочого 

року дуже важливо включити цілі, що зумовлюють задоволення;  

2) частіше спілкуватися. Коли особа аналізує свої почуття та від-

чуття і ділиться ними з іншими, ймовірність «вигорання» значно знижу-

ється, або цей процес менш виражений. Тому рекомендується, щоб люди 

ділилися своїми почуттями з колегами і шукали в них соціальної підтрим-

ки. Якщо ділитися своїми негативними емоціями з іншими суддями, то 

вони можуть допомогти знайти розумне вирішення проблеми;  
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3) використовувати «тайм-аути». Для забезпечення психічного і 

фізичного благополуччя дуже важливі «тайм-аути», тобто відпочинок 

від роботи та інших навантажень. Працівники будь-якої сфери мають 

відпустку, відпочивають під час свят і у вихідні дні. У наш складний 

час, коли темп життя все прискорюється, судді, нерідко, працюють 

практично без перерв цілий рік, перебуваючи постійно під дією стресу;  

4) оволодіти вміннями та навичками саморегуляції. Оволодіння 

такими психологічними вміннями та навичками, як релаксація, розсла-

блення, медитація, демоторними актами, визначення цілей і позитивна 

внутрішня мова, сприяє зниженню рівня стресу і цим самим попере-

джає «вигорання». Наприклад, визначення реальних цілей допомагає 

збалансувати професійну діяльність і особисте життя. Визначаючи реаль-

ні цілі, слід знаходити час і для роботи, і для особистого життя, що сприя-

тиме запобіганню «вигорання». Є неправильна, з психологічної точки 

зору, думка, що «ми судді – 24 години на добу». Якщо ми увесь час зану-

рені тільки у свою роботу і нехтуємо своїми іншими обов’язками, – чоло-

віка, сина, тата, друга – то давно «психологічно згоріли»;  

5) зберігати позитивну точку зору. Потрібно спілкуватися тільки 

з людьми, які Вас розуміють і підтримують. Вони допоможуть Вам 

зберегти позитивну точку зору стосовно Ваших дій. Уникайте людей, 

які відносяться до Вас негативно;  

6) контролювати емоції, які виникають після завершення намі-

ченої роботи. Більшість фахівців знають, як важливо вміти контролю-

вати почуття тривожності і напруженості при вирішенні професійних 

завдань. Але завершення роботи не завжди усуває сильні психологічні 

почуття, особливо якщо робота не принесла потрібних результатів. 

Емоції часто посилюються і перетворюються у сварки з колегами і 

підлеглими або, навпаки, в депресію, яка призводить до «вигорання»;  

7) підтримувати хорошу спортивну форму. Між тілом і розумом 

існує тісний взаємозв’язок. Хронічний стрес впливає на організм лю-

дини, тому дуже важливо підтримувати гарну спортивну форму з до-

помогою фізичних вправ і раціональної дієти. Неправильне харчуван-

ня, збільшення або зниження маси тіла негативно впливають на рівень 

самооцінки і сприяють розвитку синдрому «вигорання». Коли відчува-

ється певний стрес, потрібно спробувати зберегти гарну спортивну 

форму. Це допомагає залишатись стійкими психічно;  

8) уникнути професійного вигорання також допоможе: обдума-

ний розподіл навантаження; переключення з одного виду діяльності на 

інший; простіше ставлення до конфліктів на роботі; не намагатись у 

всьому бути кращими.  

Слід пам’ятати завжди: робота – це тільки частина життя. Особис-

тісні риси емоційної нестійкості, комфортності, боязкість, підозрілість, 



 Секція 7. Антропосоціокультурна природа юридичної психології 510 

схильність до почуття провини, консерватизму, імпульсивності, напруже-

ності, інтроверсії, а також власна самооцінка мають велике значення у 

формуванні процесів, пов’язаних із професійним вигоранням. Кожна лю-

дина здатна оволодіти своїми почуттями і проявляти їх в такий спосіб, 

щоб це було приємним для інших осіб, з якими вона вступає у різні 

форми стосунків. У великій мірі професійний успіх залежить від якості 

стосунків як у власній сім’ї, так і з оточуючим вас світом. А він доста-

тньо великий і примхливий.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВО-

ПСИХОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ  

З ОГЛЯДУ НА ВИМОГИ СУЧАСНОГО КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Аналіз сучасної слідчої практики дає можливість свідчити про 

те, що в результаті своєчасного та обґрунтованого застосування пси-

хологічних знань розширюються можливості виявлення фактів, необ-

хідних для встановлення істини при здійсненні досудового розсліду-

вання кримінальних правопорушень. Звідси судово-психологічна екс-

пертиза (далі – СПЕ) є необхідною та ефективною формою викорис-

тання спеціальних знань в сучасній юридичній діяльності, насамперед 

під час розслідування протиправних діянь, вчинених неповнолітніми. 

Вивчення проблеми підліткової злочинності було й залишається 

одним із найактуальніших напрямів наукових досліджень вітчизняних 

і зарубіжних психологів та юристів, таких як Л. С. Виготський, 

Л. І. Казміренко, М. В. Костицький, В. М. Кудрявцев, О. Є. Лічко, 

В. С. Медведєв, В. Я. Марчак, В. М. Синьов, С. А. Тарарухін, 

С. І. Яковенко та ін. Разом із тим, проблематика психологічних аспек-

тів теорії судово-психологічної експертизи окреслювалася в розробках 

Ю.М. Антоняна, Л.В. Алексєєвої, Н.В. Алікіної, О.М. Бандурки, 

С.П. Бочарової, В.Є. Коновалової, Л.П. Конишевої, В.В. Нагаєва, 

В.В. Романова, Ф.С. Сафуанова, О.Д. Ситковської й ін. Незважаючи на 

чималий доробок з окресленого напряму наукових пошуків, слід ви-

знати, що не повною мірою досліджені аспекти правозастосування 

СПЕ за окремими категоріями кримінальних проваджень. З огляду на 

це, звернемо увагу на низку питань, які стосуються особливостей при-

значення і проведення СПЕ щодо неповнолітніх в процесі досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Необхідність призначення та проведення експертизи 

неповнолітніх обвинувачених визначається ч. 1 ст. 22 КК України 

«Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність». Варто 

пам’ятати, що кримінальній відповідальності підлягають особи, яким 

до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років (ч. 1 ст. 22 КК 

України) [1]. На необхідність встановлення цих обставин у межах 

будь-якого кримінального провадження за участю неповнолітніх 

вказує й ст. 91 КПК України «Обставини, які підлягають доказуванню 
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у кримінальному провадженні». У ній також перераховуються обста-

вини, які можуть стати предметом психологічного дослідження (рівень 

психічного розвитку, інші особливості особистості, вплив на 

неповнолітнього старшими за віком осіб тощо) [2]. 

Проблема злочинності неповнолітніх окреслюється колом зав-

дань, що потребують свого належного розв’язання. Насамперед, заслу-

говують на увагу питання визначення психологічного віку та його 

відповідності фізичному віку; встановлення ступеня та специфіки 

криміналізованості підлітка; з’ясування специфічних психологічних та 

вікових особливостей, що ускладнюють соціалізацію, тощо. Усі ці та 

багато інших чинників потребують чіткого психолого-кримінологіч-

ного забезпечення, від яких залежить ступінь вини та призначення 

відповідних профілактичних (зокрема й каральних) заходів. 

Разом із тим, теперішній стан суспільних відносин характеризу-

ється різким загостренням негативних тенденцій та процесів, 

пов’язаних зі злочинністю, у тому числі й щодо неповнолітніх. Для 

порівняльної характеристики наведемо статистику злочинів загальнок-

римінальної спрямованості, вчинених окремими категоріями осіб, зок-

рема, неповнолітніми (або за їх участю): 2007 р. – 15572 (питома вага – 

7,3 %); 2009 р. – 12959 (7,7 %); 2010 р. – 17342 (5,3 %); 2011 р. – 12661 

(5,3 %); 2012 р. – 14238 (5,5 %). Динаміка порівняно з минулим роком 

становить –15,5 %; 2014 р. – 4507 (16,2 %) [3; 4; 5]. Звідси можна стве-

рджувати про великий показник злочинів даної категорії, що загалом 

збільшує питому вагу злочинності неповнолітніх серед усієї сукупнос-

ті криміногенних факторів. 

Виокремлення цього виду СПЕ зумовлене, насамперед, сво-

єрiднiстю пiдлiткового вiку, який вважається складним й критичним. 

Така оцiнка зумовлена численними якiсними змiнами, яких зазнає у 

цей час органiзм та особистість молодої людини, що iнодi має харак-

тер докорiнної змiни попереднiх особливостей, iнтересiв i стосункiв. 

Окрiм того, аналогічні змiни часто супроводжуються появою у 

пiдлiтка ускладнень у стосунках із оточуючими: вiн не пiддається 

впливу дорослих, виявляє рiзнi форми спротиву (упертiсть, грубiсть, 

непокiрнiсть, замкнутiсть, скритнiсть тощо) й ін. I лише пiсля ретель-

ного вивчення його внутрiшнього свiту стає зрозумiлим, що вони зу-

мовленi не тiльки глибокими, прихованими суто особистими причина-

ми, але й факторами соцiально-психологiчного змісту. 

Проте, щоб визначити особливості неповнолітнього віку, слід розг-

лянути загальні вікові детермінанти, що можуть впливати на ступінь усві-

домлення власної злочинної поведінки, здатність керування нею, а відтак, 

мають враховуватися при призначенні покарання. Звідси провідного зна-

чення набуває здатність усвідомлювати сутність, ступінь суспільної небе-
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зпеки та наслідки власних дій, що згідно положень ст. 23 КК України й 

визначає вину та відповідальність. Тому заслуговують на увагу й питання 

щодо проявів вікових особливостей неповнолітніх. 

З точки зору психологічної науки, підлітковий вік поділяється на 

два періоди: власне підлітковий (12-16 років); ранній юнацький (16-18 

років). Це збігається з віковими межами у чинному законодавстві, за 

яким кримінальна відповідальність настає з 16 років; при цьому непо-

внолітньою є особа, яка не досягла 18-річного віку (ст. 22 КК України) 

[1]. Загалом вчинення кримінального правопорушення неповнолітнім 

розглядається законодавцем як пом’якшуюча обставина, оскільки осо-

би, що не досягли 18-річного віку, за своїм психофізіологічним розви-

тком не завжди можуть обрати соціально прийнятну (правомірну) по-

ведінку [6, с. 156-157]. 

Підлітковий вік (для кримінальної відповідальності має значен-

ня старший підлітковий вік – 14-15 років) іноді називають важким 

(кризовим, перехідним), оскільки відбувається перехід від дитинства 

до юнацтва в фізичному, психічному та соціальному аспектах. У даний 

період відбувається інтенсивний фізичний та психічний розвиток не-

повнолітнього і, як наслідок – певні протиріччя в фізіологічній, психоло-

гічній та соціальній сферах, підвищується збудженість й дратівливість. 

Врахуванню також має підлягати та обставина, що свідомість підлітка 

знаходиться у стадії становлення, і він іноді не може з повною відповіда-

льністю та об’єктивністю оцінювати ситуацію, здатен опинитися під 

впливом більш агресивно налаштованих учасників злочинної групи. 

Отже, звідси можна стверджувати, що предметом даного виду 

СПЕ є сама особистість неповнолітнього з подальшою конкретизацією 

завдань, що постають перед експертом-психологом. Поняття «відста-

вання в психічному розвитку» не зводиться лише до інтелектуального 

недорозвинення, а включає також ознаки порушень особистісного роз-

витку. Таке тлумачення дозволяє використовувати для діагностики 

відставання в психічному розвитку як дані про інтелектуальний розви-

ток неповнолітнього, так й відомості щодо ступеня сформованості у 

нього потребово-мотиваційної та емоційно-вольової сфер, рівня функ-

ціонування моральної та правової свідомості, стадії розвитку самосві-

домості. Тим самим обґрунтовується можливість застосування для ви-

рішення експертних задач як критеріїв психічної зрілості широкого 

кола знань психології. 

Варто відмітити, що сама по собі діагностика рівня психічного 

розвитку ще не дає відповіді на питання щодо здатності неповноліт-

нього усвідомлювати свої дії та керувати ними. У відносно простих 

ситуаціях неповнолітній може виявитися цілком адекватним, достат-

ньо повно усвідомлювати свої цілі, приймати рішення та діяти цілесп-
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рямовано. Хоча в інших, більш складних та/або ситуаціях, що динамі-

чно розвиваються, він здатен демонструвати свою неспроможність. 

Діагностика відхилення від норми певного вікового періоду дає лише 

загальний орієнтир, але не передбачає чіткої експертної оцінки. Хоча, 

як справедливо вказує І. А. Кудрявцев, висновок експерта обов’язково 

має враховувати зовнішні (складність ситуації) та внутрішні (динаміч-

ні стани особистості) умови вчинення інкримінованих дій [7, с. 18-19]. 

Загалом окреслені аспекти, на наш погляд, визначають необхід-

ність з’ясування суб’єктивних детермінант делінквентної поведінки 

неповнолітніх під час досудового розслідування правопорушень. Згід-

но попередніх статистичних даних [8] така потреба може виникати у 

82 % випадків від загальної кількості суспільно-небезпечних діянь. 

Продовжуючи наш теоретичний аналіз, варто зазначити, що у 

чинному кримінальному процесуальному законодавстві «судово-

психологічна експертиза» набуває розгалуженості. При цьому позити-

вним убачається те, що йдеться про призначення СПЕ в межах досудо-

вого розслідування кримінальних правопорушень, вчинених неповно-

літніми, а також призначення у разі необхідності комплексної судової 

психолого-психіатричної експертизи (ст.ст. 485, 486 КПК України) [2]. 

Загалом ґрунтуючись на змісті наведених статей КПК України, заува-

жимо, що послідовною є позиція щодо необхідного й обов’язкового 

призначення слідчими СПЕ у кримінальному процесі щодо неповнолі-

тніх. Адже, як доводить сучасна практика, СПЕ особливо актуальна у 

кримінальних провадженнях, в яких фігурують саме неповнолітні осо-

би. Як справедливо вказує Л. М. Балабанова, завдяки цьому визнається 

рівень їх пізнавальної діяльності та характер індивідуально-особис-

тісних особливостей. Лише за такої сумарної оцінки можна стверджу-

вати про здатність досліджуваного усвідомлювати протиправність сво-

їх дій та керувати ними [9, с. 62]. 

Разом із тим, як свідчать наукові пошуки з цієї проблематики 

[10], слідчі правоохоронних органів мають досвід призначення СПЕ у 

своїй процесуальній діяльності. Прикладний аспект пріоритетності 

призначення СПЕ під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень виглядає таким чином: СПЕ неповнолітніх свідків, 

потерпілих, підозрюваних (обвинувачених) (48,5 %), емоційних станів 

(39,8 %), особистих властивостей, основних мотивів поведінки, закріп-

лених у життєдіяльності суб’єкта (21,6 %), інші (2,4 %). Значний показник 

СПЕ неповнолітніх, на нашу думку, зумовлений тим, що протиправні дії 

даних суб’єктів мають поширений характер та можуть бути на перший 

погляд незрозумілими, безмотивними. Це пояснюється віковими та внут-

рішньо особистісними особливостями неповнолітніх, в яких ще не сфор-

мований життєвий досвід та ціннісні орієнтації, що по суті й надає суттє-
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вого значення використанню спеціальних психологічних знань під час 

розслідування кримінальних проваджень зазначеної категорії. 

Очевидно з аналогічних міркувань 51,5 % респондентів з числа 

опитаних нами слідчих (всього 342 особи) вважають доцільним 

обов’язкове призначення СПЕ в межах досудового розслідування кри-

мінальних правопорушень, вчинених неповнолітніми. Крім того, опи-

тані працівники переконані, що призначенню СПЕ щодо неповнолітніх 

має передувати значна підготовча робота. У межах її проведення мож-

на користуватись усними консультаціями психологів чи інших спеціа-

лістів. Зміст консультацій здатен охоплювати питання можливостей 

психологічної експертизи для встановлення істини в межах криміналь-

ного провадження: завжди (61,4 %), іноді (30,4 %), дуже рідко (4,7 %), 

залежно від події кримінального правопорушення (0,6 %), ніколи 

(2,9 %). Передбачається також намагання консультування з фахівцями 

щодо доцільності призначенням СПЕ загалом (83 %). За інших обставин 

предмет психологічних консультацій охоплює низку аспектів: щодо фор-

мулювання запитань, які слід викласти в постанові про призначення екс-

пертизи (75,4 %); обрання виду експертизи з урахуванням питань, необ-

хідних для вирішення завдань досудового розслідування (42,7 %); можли-

востей обраного виду експертизи (28,6 %); компетентності експерта в цій 

галузі знань (18,1 %) тощо. На противагу цьому висловлюється позиція, 

що вказує на відсутність практики консультування з фахівцями-

психологами перед призначенням аналогічних експертиз (2,3 %). 

Звідси суттєвого значення набуває правильнiсть i чiткiсть фор-

мулювання суб’єктами призначення запитань перед експертами. Їх 

перелiк має бути досить повним із розрахунку, щоб вiдповiдi давали 

вичерпну картину психологiчного змісту вчиненого кримінального 

правопорушення, особливостей сприймання ситуації свідком, потерпілим. 

Тому, як справедливо зазначають окремі науковці [11, с. 457; 12, c. 289], 

серед завдань, що постають перед СПЕ, спочатку має бути з’ясування 

аспектів загального характеру (наприклад, щодо психологiчних особливо-

стей суб’єкта та їх виявлення в конкретній кримiногеннiй ситуацiї), а 

потiм – постановка окремих, деталiзуючих запитань. 

Звідси нами пропонується орієнтовний перелік запитань, які до-

цільно вказувати в постанові про призначення СПЕ щодо неповноліт-

німи в межах кримінального провадження: 

– Якi індивідуальні особливостi особи, що пiдлягає експертизi? 

– Чи вiдповiдає рiвень розумового розвитку пiдлiтка його вiку? 

– Чи не спостерігається у неповнолітнього обвинуваченого 

ознак відставання у психічному розвитку та, якщо так, то в чому конк-

ретно вони виявляються? 



 Секція 7. Антропосоціокультурна природа юридичної психології 516 

– Враховуючи особливості психічного розвитку неповнолітнього 

обвинуваченого, чи міг він повністю усвідомлювати значення своїх дій? 

– Враховуючи особливості психічного розвитку неповнолітньо-

го обвинуваченого, в якій мірі він міг керувати своїми діями? 

– Чи знаходився обвинувачений неповнолітній в момент вчинення 

ним кримінального правопорушення в стані фізіологічного афекту? 

– Чи не властива їй пiдвищена навiюванiсть? Якщо так, то яким 

чином це може вплинути на її показання (дiї у конкретнiй 

кримiнальнiй ситуацiї)? 

– Чи не спостерiгається у пiдлiтка схильнiсть до фантазування? 

Якщо так, то як це може вплинути на його здатнiсть давати правдивi 

свідчення? 

– Якi емоцiйно-вольвоi особливостi особи, що пiдлягає експертизi? 

– Якi основнi мотиви дiяльностi i поведiнки обвинуваченого ви-

являються у його повсякденному житті? 

– Яким чином сприйнята конфлiктна ситуацiя та її суб’єктивна 

оцiнка пiдлiтком змогла вплинути на його дії? 

– Яким чином сімейна ситуація, індивідуально-психологічні 

особливості батьків, особливості їх виховної поведінки впливають на 

емоційний стан, психічний розвиток та відчуття благополуччя дитини? 

– Яким чином можуть вплинути умови виховання кожного з ба-

тьків на психологічний стан та розвиток дитини? 

– Чи прослідковується залежність рівня оцінювання сімейної си-

туації дитиною від впливу з боку батьків та інших дорослих? 

З огляду на це, слід зазначити, що цей перелік не є вичерпним та 

може доповнюватись. На нашу думку, саме правильно поставлені слі-

дчим запитання під час призначення СПЕ сприятиме швидкому та які-

сному здійсненню досудового розслідування кримінальних правопо-

рушень зазначеної категорії. Це створить сприятливі умови для якісно-

го розслідування кримінальних правопорушень, а також позитивно 

сприятиме в проведенні судово-психологічної експертизи та наданні 

інформативного, компетентного та об’єктивного висновку експерта-

психолога згідно порушених слідчим запитань. 

Висновки. Отже, за допомогою СПЕ можна отримати дані, які 

дозволяють зрозуміти i правильно оцінити особливості психічної акти-

вності та поведінкових проявів неповнолітнього, що мають значення 

для висновків юридичного змісту. У результаті своєчасного й обґрун-

тованого застосування психологічних знань виникає можливість 

з’ясування багатьох фактів, істотно необхідних для встановлення істини 

за окремими категоріями кримінальних проваджень, адже використання 

цих знань в юридичній діяльності визначається, насамперед, суттєвим 

прикладним значенням. Вирішення питань в межах проваджень окресле-
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ної категорії потребує не лише професійного і життєвого досвіду слідчого 

чи судді, але й кваліфікованого експертного виснову фахівця-психолога. 
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ЗНАЧЕННЯ МЕДІАЦІЇ ПРИ УКЛАДАННІ УГОД  

В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 
Сьогодні ми не повинні сприймати будь-який конфлікт як різно-

го роду загрозу, слід ставитися до нього як до сигналу про те, що сус-
пільство потребує реформаційних змін, що назріла необхідність відк-
риття дороги соціальним інноваціям, конструктивного подолання кри-
зи й отримання нових життєвих можливостей. Закріплення в законо-
давстві інституту угод між потерпілим та підозрюваним (обвинуваче-
ним), або прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) як способу 
подолання наслідків кримінально-психологічного конфлікту є кроком 
уперед нашої держави на шляху забезпечення принципу гуманізму і 
сприяє реалізації основних завдань кримінальної політики. Отже, по-
єднання імперативних і диспозитивних начал у кримінальному процесі 
в провадженнях на підставі угод сприяє демократизації та гуманізації 
кримінального судочинства, його наближенню до законних інтересів 
сторін кримінального конфлікту, зокрема потерпілого та підозрювано-
го (обвинуваченого) і є актуальним для вивчення юридичною та пси-
хологічною науками. 

В Україні проблема залучення фахівців-психологів із метою вико-
ристання психологічних знань на різних рівнях юрисдикційної діяльності 
найбільш плідно розроблялась Л. І. Казміренко, М. В. Костицьким, 
В. Я. Марчаком, Л. І. Мороз, О. М. Цільмак та іншими.  

Угода про визнання винуватості може укладатися за ініціативою 
прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого, а про примирення – 
потерпілого або підозрюваного чи обвинуваченого. Домовленості сто-
совно угоди про примирення можуть проводитися самостійно потерпі-
лим і підозрюваним чи обвинуваченим, захисником і представником 
або за допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального 
провадження (крім слідчого, прокурора або судді) [2, ст. 469]. 

В цій ситуації суд, апріорі, має бути неупередженим, тому суддя 
не може бути ініціатором укладання будь-якої угоди, не може брати 
участі в переговорах чи домовленостях, які передують укладанню уго-
ди. Суд, виключно, може роз’яснити право обвинуваченому чи потер-
пілому на укладання угоди до його виходу в нарадчу кімнату. Оскіль-
ки законодавцем не передбачено, що слідчий є учасником будь-якої 
угоди, то він теж не може бути ініціатором угоди або брати участь у 
домовленостях. Прокурор може ініціювати укладення угоди про ви-
знання винуватості, отже, як сторона може брати участь в перемови-
нах, домовленостях тільки у цьому виді кримінального провадження. 
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Оскільки захисник, представник сторін кримінального прова-
дження – є заінтересованими особами в результаті вирішення криміна-
льного провадження, то вони під час укладення угоди можуть тільки 
представляти інтереси сторін (потерпілого, підозрюваного або обвину-
ваченого), самостійної ініціативи не мають. Якщо сторони беруть без-
посередню участь у перемовинах чи домовленостях, то захисник або 
представник виконують тільки дорадчу функцію, надають консульта-
ції. У випадку відсутності сторін вони зобов’язані обговорювати та 
погоджувати кожну умову угоди зі своїми довірителями.  

Практика регулювання та розв’язання конфліктів свідчить, що в 
умовах конфліктної ситуації значно погіршується комунікація між со-
ціальними суб’єктами. Тому без посередників буває важко, а іноді не-
можливо обійтися [3, с. 103]. Посередництво у кримінальному прова-
дженні можна розглядати як специфічну форму регулювання спірних пи-
тань, конфліктів, узгодження інтересів. Це участь третьої сторони з метою 
оптимізації процесу взаємоприйнятного рішення. Головна мета посеред-
ницької діяльності в кримінальному провадженні – задоволення інтересів 
кожного з учасників кримінально-психологічного конфлікту.  

У всьому світі медіація є однією з найпопулярніших форм уре-
гулювання конфліктів. Медіація (від лат. Mediation – посередництво) – 
це використання посередників для виходу з конфліктної ситуації. Вона 
дає можливість уникнути втрати часу в судових розглядах та додатко-
вих і непередбачуваних матеріальних витрат. Медіація – це процес, у 
якому нейтральна третя сторона, медіатор, допомагає вирішити конф-
лікт, сприяючи виробленню добровільної угоди між конфліктуючими 
сторонами. Медіатор полегшує процес спілкування між сторонами, 
допомагає глибше зрозуміти їхні позиції та інтереси, шукає ефективні 
шляхи вирішення проблеми, надаючи можливість сторонам дійти вла-
сної згоди [7]. 

На сьогодні існує ціла низка міжнародно-правових документів 
щодо медіації. По лінії ООН це – Резолюція Економічної та Соціальної 
Ради ООН від 4 травня 1999 р. «Розробка та здійснення засобів посе-
редництва та поновлювального правосуддя в галузі кримінального 
правосуддя»; Резолюція Економічної та Соціальної Ради ООН від 24 
липня 2002 р. «Головні принципи застосування програм відновного 
правосуддя в кримінальних справах»; Бангкокська декларація «Взає-
модія та зворотні заходи: стратегічні союзи в галузі попередження 
злочинності та кримінального правосуддя», яка була прийнята на 11-
му Конгресі ООН з питань попередження злочинності та кримінально-
го правосуддя (Бангкок, Таїланд, 18-25 квітня 2005 р.).  

По лінії Європейського Союзу та Ради Європи – Рекомендація 
№ R (99) 19 Комітету Міністрів Ради Європи про медіацію у криміна-
льних справах та інші від 15 вересня 1999 р.; Основоположне рішення 
Ради Європейського Союзу про місце жертв злочинів у кримінальному 
судочинстві (2001/220/JHA) від 15 березня 2001 р.; Рекомендація № R 
(98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіа-
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ції у сімейних справах; Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо медіації у цивільних справах; 
Рекомендація Rec (2003) 20 Комітету Міністрів Ради Європи держа-
вам-членам щодо нових способів роботи зі злочинністю неповнолітніх 
і ролі правосуддя у справах неповнолітніх; Європейський кодекс пове-
дінки медіатора (European Code of Conduct for Mediators), прийнятий на 
конференції, організованій Директоратом Європейської Комісії з питань 
юстиції 02.07.2004 р. у м. Брюссель; Рекомендація Rec (2006) 8 Комітету 
Міністрів Ради Європи державам-членам щодо надання допомоги потер-
пілим від злочинів; Директива 2008/52/ЄС Європейського Парламенту та 
Ради Європейського Союзу від 21 травня 2008 р. «Про деякі аспекти меді-
ації у цивільних та господарських правовідносинах». 

Слід наголосити, що такі зусилля Ради Європи активно підтри-
муються рішеннями Європейського Союзу, який 2008 р. ввів у дію 
Директиву з медіації, що вважається інструментом до скорочення ви-
трат і часу на розгляд цивільних спорів, особливо комерційних спорів 
транскордонного характеру. Як відомо, директива є законодавчим ак-
том, що є обов’язковим до виконання в аспекті досягнення результату, 
при цьому держави-члени ЄС мають право обирати форму та спосіб її 
імплементації з урахуванням особливостей національної правової сис-
теми та правових традицій. 

Директива забезпечує доступ медіації до правосуддя, наділяє 
суди правом пропонувати сторонам спору процедуру медіації, збері-
гаючи за ними право відмовитися від медіації без будь-яких санкцій та 
звертатися до суду; дозволяє сторонам ухвалювати рішення, що вико-
нуються безпосередньо в суді; захищає медіаторів від вимоги виступа-
ти в ролі свідків (за винятком справ значної суспільної ваги) тощо. 
Крім цього, Директива заохочує держави-члени ЄС до забезпечення 
навчання та перепідготовки медіаторів, розробки та прийняття етичних 
кодексів медіаторів і заходів із контролю за якістю медіаційних пос-
луг, поширення інформації про послуги медіаторів та агенції, які такі 
послуги надають. Положення про медіацію знайшли місце також і в 
конвенційних документах, зокрема, в ст. 13 Європейської конвенції 
про здійснення прав дітей [5] (СЕД № 160), (Закон України від 3 серп-
ня 2006 р. № 69-V «Про ратифікацію Європейської конвенції про здій-
снення прав дітей»). 

Незважаючи на те, що рекомендації Комітету міністрів не є 
юридично обов’язковими актами і складають так зване «м’яке право» 
Ради Європи, вкрай важливим є те, що вони приймаються за перекон-
ливою згодою усіх держав-членів організації і розповсюджуються на 
всі її держави-члени. Отже, поступово без формальних і тривалих про-
цедур ратифікації (на відміну від положень конвенцій та угод) рекоме-
ндації Ради Європи стають нормами національного законодавства і 
практики великої кількості європейських держав. 
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Ефективність медіації визнана європейським співтовариством, 
що рекомендує її впровадження як основного методу альтернативного 
вирішення спорів на досудовому етапі або під час судового розгляду. 

У цьому сенсі медіація є однією з найпопулярніших форм врегу-
лювання конфліктів у розвинених країнах світу. Медіація отримала 
значний розвиток у країнах  Європи, Австралії, США та наразі активно 
розвивається на території країн пострадянського простору.  

Сучасна концепція системи врегулювання спорів зокрема і шля-
хом медіації базується на інноваційному плюралістичному підході й 
заохочує сторони до самостійного пошуку взаємоприйнятних рішень, 
оскільки змагальні методи врегулювання спорів у судах нерідко є еко-
номічно високовитратними як для держави, так і для сторін криміна-
льного провадження. Зарубіжний досвід свідчить, що медіація є не 
тільки засобом «розвантажити» судову систему у процесі розгляду 
кримінальних проваджень, але й засобом зменшення ризиків виник-
нення конфліктів [4]. Основою для вирішення більшості конфліктів 
має бути спільний інтерес та наявність можливості самостійного вре-
гулювання сторонами конфлікту. 

Медіація у кримінальному провадженні є процедурою альтерна-
тивного, добровільного врегулювання спорів, вирішення конфліктів 
шляхом ведення переговорів між сторонами кримінального прова-
дження за допомогою одного або декількох медіаторів (посередників) 
з метою досягнення сторонами взаємоприйнятного рішення про укла-
дення угоди, тобто, врегулювання конфлікту (спору) або усунення 
спричиненої конфліктом (спором) шкоди. Медіація не підміняє судо-
вий процес, а також не вимагає значних матеріальних витрат. Під час 
проведення медіації нейтральна третя сторона – медіатор (посеред-
ник), – допомагає вирішити конфлікт, сприяючи виробленню доброві-
льної угоди між конфліктуючими сторонами.  

В Україні нині також існує ціла низка підзаконних нормативно-
правових актів, узагальнень судової практики та концепцій щодо 
окремих механізмів застосування елементів медіації, пов’язаних із ви-
конанням нашою державою міжнародних зобов’язань та інтеграцією у 
європейський правовий простір. Прийняття спеціального Закону Укра-
їни «Про медіацію» є сьогодні нагальною потребою у зв’язку з тим, що 
завдяки перевагам медіації, таких як: суттєва економія часу та коштів, 
мінімум формальних чинників, досягнення виключно сторонами взає-
моприйнятного рішення, добровільність і неупередженість процедури, 
в Україні є можливим сформувати правову основу для швидкого та 
ефективного врегулювання конфліктів (спорів), на що і спрямована ця 
законодавча ініціатива. 

26 червня 2013 року на ІІ сесії VІІ скликання Верховної Ради 
України під № 2425а зареєстрований проект Закону України «Про ме-
діацію», в якому визначені правові засади організації та здійснення 
медіації і діяльності медіаторів в Україні [6]. 

http://rada.gov.ua/
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Зазначений законопроект передбачає, що під поняттям «конф-
лікт» розуміються розбіжності, протилежність інтересів сторін, від-
мінна позиція двох або більше суб’єктів правовідносин, внаслідок чого 
одній із сторін чи обом сторонам може бути нанесена моральна або 
матеріальна шкода. Медіаційна угода (мирова угода, угода про прими-
рення) – письмова угода, яка укладається між сторонами медіації про 
вирішення конфлікту (спору) або усунення спричиненої конфліктом 
шкоди. Медіація (примирення) – процедура альтернативного, доброві-
льного врегулювання спорів, вирішення конфліктів шляхом ведення 
переговорів між сторонами конфлікту за допомогою одного або декі-
лькох медіаторів (посередників) з метою досягнення сторонами взає-
моприйнятного рішення про врегулювання конфлікту або усунення 
спричиненої конфліктом шкоди. 

Завданнями медіації є: 1) вирішення конфлікту шляхом досягнення 
його сторонами взаємоприйнятного для них рішення; 2) усунення спри-
чиненої конфліктом шкоди; 3) запобігання поновленню конфлікту; 4) від-
новлення правопорядку та гармонізації суспільних взаємостосунків. 

Частиною 1 статті 469 КПК в редакції 2012 року передбачено, 
що при укладенні угоди про примирення сторони можуть скористатися 
допомогою іншої особи, погодженої сторонами кримінального прова-
дження [2, ст. 469]. Фактично ця особа буде виконувати медіаційні 
функції і вона може бути залучена як при укладанні угоди про прими-
рення, так і при укладанні угоди про визнання винуватості. Основна 
перевага залучення такої особи – це її незалежність і нейтралітет сто-
совно сторін кримінального провадження і незацікавленість в самих 
результатах провадження.  

Медіація у кримінальних провадженнях на підставі угод повин-
на проводитися за взаємною згодою сторін на підставі принципів доб-
ровільної участі, рівності, самовизначення та співробітництва сторін, 
незалежності, нейтральності та толерантності медіатора, конфіденцій-
ності інформації щодо медіації. Сторони кримінального провадження 
на підставі угод беруть участь у медіації на основі взаємної згоди та 
власного волевиявлення. Вони мають право відмовитися від участі у 
медіації на будь-якій стадії її проведення. 

Будь-який тиск на сторони щодо ініціювання, проведення або 
припинення медіації має бути заборонений. Вони самостійно визнача-
ють коло обговорюваних ними питань, варіанти вирішення криміналь-
ного провадження, зміст медіаційної угоди, строки та способи її вико-
нання. При укладенні угоди в кримінальному провадженні сторони 
повинні мати рівні права та обов’язки, тобто повинна бути заборонена 
дискримінація сторін на будь-яких підставах. Представники або законні 
представники сторін, які беруть участь в медіації, можуть надавати пора-
ди сторонам щодо їхньої позиції у медіації та змісту медіаційної угоди, 
але остаточне рішення приймається виключно сторонами медіації. 

Медіатор повинен бути незалежним від сторін медіації та правоо-
хоронних органів, а також їм не підпорядкованим. Він самостійно обирає 
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засоби і методи проведення медіації, що не суперечать законодавству 
України. Потрібно передбачити заборону втручання правоохоронних ор-
ганів, їх посадових і службових осіб, інших юридичних та фізичних осіб у 
діяльність медіатора при підготовці та проведенні перемовин чи домовле-
ностей щодо укладення угоди в кримінальному провадженні. 

Найбільш ефективно медіаторські функції може здійснювати 
спеціаліст-психолог. Психолог на професійному рівні може працювати 
з конфліктами, володіє можливостями ситуативного підходу і має дос-
від, що ґрунтується насамперед на переговорній практиці, використан-
ні ідей медіаторства в організації комунікативного процесу між сторо-
нами кримінального провадження і пошуку угоди між ними.  

Ситуативний підхід, виходячи з розуміння природи соціальних 
ситуацій та їх впливу на поведінку, передбачає можливість цілісної 
зміни ситуації за рахунок модифікації тих чи інших її базових рис, що 
тягне за собою зміни в поведінці і взаємодії осіб, які беруть участь в 
цій ситуації. Суть участі саме психолога в медіаційних погодженнях, 
спрямованих на укладення угоди в кримінальному провадженні, поля-
гає в необхідності налагодження комунікативного процесу, який ство-
рює ситуацію взаємодії учасників кримінального провадження, що 
сприяє пом’якшенню їх протистояння і виникненню погодження. Ме-
діатор-психолог, який бере участь в кримінальному провадженні, на-
буває процесуального статусу спеціаліста і, зазвичай, має справу з 
конфліктом, учасники якого взагалі не пов’язані ніякими стосунками, 
крім конкретної ситуації вчинення злочину, через яку вони опинилися 
в конкретному переговорному процесі. Відповідно, процес, який реалі-
зується медіатором-психологом, направляється на прийняття рішення 
сторонами в конкретному кримінальному провадженні. 

Правопорушення, будучи актом свідомої, цілеспрямованої люд-
ської діяльності, так чи інакше зумовлене різноманітними особливос-
тями осіб, які обирають саме конкретну форму поведінки [1, с. 13].  
У зв’язку з цим знання особистості правопорушника, злочинця, харак-
терних його особливостей і якостей складає обов’язкову передумову 
залучення можливостей професійних психологів як медіаторів, що дає 
можливість правильно вирішити кримінально-психологічний конфлікт 
між сторонами кримінального провадження на підставі угод, розроби-
ти рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності та культури 
правосуддя, максимальний виховний вплив на всіх його учасників. 
 Зазначений підхід сприяє здійсненню правильного вибору тактичних 
прийомів, за допомогою яких найбільш успішно проводяться перего-
вори. Крім того, використання наукових досягнень психології при ук-
ладенні угоди в кримінальному провадженні сприяє більш якісній та 
ефективній роботі правоохоронних органів та суду, зміцненню закон-
ності та правопорядку в державі. 

Професійний психолог, який залучений до кримінального про-
вадження як медіатор, може давати рекомендації щодо засобів психо-
логічного впливу на потерпілого, підозрюваного (обвинуваченого) з 
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метою встановлення психологічного контакту, засобів психологічної 
корекції. Крім того, він може аналізувати інтелектуальні, емоційні та 
вольові особливості підозрюваного (обвинуваченого) та потерпілого, 
сприяти формуванню правильного уявлення про внутрішній світ осо-
би, яка  вчинила протиправне діяння чи бездіяльність. Професійним 
медіатором-психологом повинна виступати особа, яка володіє спеціа-
льними психологічними знаннями, має вищу психологічну освіту або 
практичний досвід роботи у сфері психології та медіації. 

Висновки. Отже, актуальним питанням у проведенні перемовин 
чи домовленостей з приводу укладання угоди у кримінальному прова-
дженні між сторонами, на наш погляд, є залучення медіатора-
психолога – посередника, який формує, налагоджує, забезпечує канали 
організаційних, інформаційних, комунікативних, психологічних та 
інших зв’язків між сторонами угоди. Звичайно, методичний арсенал 
психолога при наданні медіаторських послуг у кримінальному прова-
дженні на підставі угод обмежений переговорним процесом і відсутні-
стю можливості дослідження особистості конкретної людини. Разом з 
тим, як переконливо засвідчує слідчо-прокурорська та судова практи-
ка, вирішуючи питання умов угоди, яка укладається в кримінальному 
провадженні, на досудовому розслідуванні та в судовому засіданні, про-
курори та судді розраховують переважно на власні можливості, і це ціл-
ком зрозуміло, оскільки інститут медіаторства не створений в Україні, 
кваліфікованих фахівців-психологів на місцевому рівні недостатньо, а 
звернення в регіональний науковий центр означає ще й появу додаткових 
проблем – етапування обвинуваченого, грошового утримання тощо. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ  

В НАРАДЧІЙ КІМНАТІ 

 

Актуальність доповіді обґрунтовується тим, що сьогодні над-

звичайно важливим є питання відновлення довіри до вітчизняної судо-

вої системи. Це передбачає наявність особливого виду соціально-

правової комунікації між громадськістю та державою, який би відпові-

дав демократичним цінностям та принципам, якими керується суспіль-

ство в царині правосуддя, справедливості та сучасних понять про цін-

ності демократії. Таку комунікацію може забезпечити інститут суду 

присяжних, якому надається конституційне значення як одному з най-

важливіших проявів демократизації здійснення правосуддя у криміна-

льних справах в ході судової реформи. 

Винесення вироку – завершальна стадія діяльності суду присяж-

них, яка відбувається в нарадчій кімнаті. Присяжні під час виконання 

функцій правосуддя набувають статусу суддів. Оскільки національне 

кримінальне процесуальне законодавство встановлює, що кримінальне 

провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено довічне позбавлення волі, за клопотанням обвинувачено-

го, здійснюється колегіально – судом присяжних у складі двох профе-

сійних суддів та трьох присяжних, то робота присяжних в нарадчій 

кімнаті протікає в умовах специфічних психологічних стосунків, які 

виникають між ними.  

У цей час присяжні-судді не можуть вступати в контакт з інши-

ми особами, оскільки такі дії категорично заборонені законом. Це зо-

бов’язує присяжних-суддів проявляти підвищену психічну активність і 

увагу при обговоренні всіх питань, будувати свої внутрішні колективні 

відносини на принципах рівності та довіри. Відступ від згаданих пси-

хологічних закономірностей спілкування в нарадчій кімнаті може при-

вести до грубих юридичних помилок. 

Принцип таємниці нарадчої кімнати суворо забороняє спілку-

вання присяжних-суддів з іншими особами, що сприяє підвищенню 

почуття відповідальності за результати їхньої діяльності, є гарантією 

забезпечення незалежності від сторонніх впливів на процес прийняття 

рішення у кримінальному провадженні. 
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Пізнавальна діяльність кожного присяжного-судді, за допомо-

гою якої він здобуває інформацію в кримінальному провадженні про 

обставини вчиненого злочину та особу обвинуваченого характеризу-

ється в судовому провадженні багатоплановістю, перевантаженістю 

оперативної пам’яті, передбаченням різноманітних варіантів можливо-

го розвитку судового провадження, оперативним аналізом отриманої 

інформації і правовою концептуалізацією. Особливість пізнавальної 

діяльності кожного судді полягає в тому, що процес безпосереднього 

дослідження фактів тут відіграє важливу роль. Це ускладнюється бі-

льшим віддаленням часу проведення судового засідання від часу вчи-

нення злочину, особливими процесуальними умовами судової діяльно-

сті, сприйняттям багатьох фактів через безпосередні позиції сторін 

обвинувачення та захисту, потерпілого. Це призводить до того, що в 

роботі присяжного-судді будь-яка емоційна напруга є тільки негатив-

ним моментом і може зашкодити об’єктивному і усесторонньому дос-

лідженні доказів. 

Колегіальне обговорення знижує гостроту емоційного впливу 

інформації, сприйнятої кожним із присяжних-суддів у процесі судово-

го слідства, забезпечує більш повне і точне сприйняття інформації. Ще 

у минулому столітті відомий психолог-криміналіст О. Р. Ратінов підт-

вердив цю обставину експериментально, а саме, групі в складі семи 

учасників було запропоновано заслухати свідчення очевидців однієї 

сцени, після чого кожен з семи «суддів» склав окремий звіт про подію. 

Потім було проведено обговорення «справи» і результати дискусії ві-

дображені в загальному резюме. З’ясувалося, що в індивідуальних зві-

тах «судді» повідомили меншу кількість деталей, ніж це зробили оче-

видці, і допустили вдвічі більше фактичних помилок. Ефект дискусії 

висловився в тому, що кількість помилок в колективному резюме в 

порівнянні з індивідуальними звітами скоротилося в два рази і вияви-

лося навіть менше, ніж кількість помилкових тверджень в показаннях 

кожного очевидця [6, с. 17]. 

Згідно закону головуючий у справі є професійним суддею. Для 

того щоб нарада проходила найбільш успішно і давала позитивні ре-

зультати, необхідно в процесі її дотримуватися певної послідовності 

діяльності присяжних-суддів. Головуючий ставить на вирішення суду 

питання в тій послідовності, в якій вони викладені в ст. 368 Криміна-

льного процесуального кодексу України [5]. Кожне питання має бути 

поставлене в зрозумілій формі, щоб на нього можна було отримати 

однозначну (стверджувальну або негативну) відповідь. Ніхто із прися-

жних-суддів не має права утриматися від дачі відповіді. Щоб думка 

головуючого не впливала на інших членів суду, закон зобов’язує його 

висловлювати свою думку останнім. Зазначена вимога пояснюється 
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тим, що, як показують психологічні дослідження закономірностей спі-

лкування, при наявності в групі фахівця в певній галузі знання в ході 

спільного вирішення питань решта членів групи схильні погоджувати-

ся з думкою цього фахівця (професіонала). В даному випадку спостері-

гається певний вплив з боку фахівця. Тому закон і визначає такий по-

рядок, при якому головуючий під час обговорення і оцінки доказового 

матеріалу зобов’язаний висловлювати свою думку останнім. За підсу-

мками обговорення в нарадчій кімнаті рішення приймається простою 

більшістю голосів. 

Між тим, з-поміж професійних суддів панує думка, що «суд 

присяжних є малопродуктивним, надзвичайно складним і громіздким, 

вимагає великих фінансових затрат з державного бюджету». Причина 

полягає у тому, що існуючий у кримінальному процесуальному зако-

нодавстві інститут присяжних, попри конституційні положення, фак-

тично відіграє «пасивну роль» та неспроможний до прийняття самос-

тійних рішень. Присяжні, не будучи фахівцями права, орієнтуються на 

думку професійних суддів, які беруть участь у складі суду. Крім того, 

доповідачем у справі є професійний суддя. Зазвичай, головуючий – 

професійний суддя – за дотримання принципу змагальності сторін 

проводить судове засідання без активного втручання у дослідження 

обставин кримінального провадження і встановлення фактів, а прися-

жні спостерігають за судовим процесом. На підставі закону про кримі-

нальну відповідальність суддя пропонує і рекомендує присяжним у 

нарадчій кімнаті види та межі покарання.  

Практикою вироблена така процедура наради суду присяжних, 

яка гарантує формування істинного і обґрунтованого колективного 

рішення суду. 

У всіх випадках нарада суду присяжних починається із 

з’ясування головуючим думок присяжних-суддів. Вислухавши їх, го-

лова суду висловлює власне переконання щодо вирішуваних питань. 

Якщо виявиться, що особисті думки, переконання кожного присяжного 

судді за своїм змістом збігаються, то колективна думка, переконання суду 

формуються в процесі їх виявлення. У таких випадках нарада протікає в 

установленому кримінальним процесуальним законом порядку і склада-

ється з двох частин: спочатку ставляться питання і вислуховуються відпо-

віді присяжних-суддів, тобто формується колективне переконання, а потім 

приймається рішення на основі цього переконання. 

Іншого характеру набуває нарада суду присяжних, коли думки 

присяжних-суддів розділяються. У таких випадках встановлений кри-

мінальним процесуальним законом порядок наради суддів не завжди 

може сприяти встановленню істини. Склад суду присяжних занадто 

малий по кількості, щоб нехтувати думкою кожного присяжного-судді, 
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який залишився в меншості. Як правило, в таких випадках організову-

ється широке обговорення вирішуваного питання і тих обставин спра-

ви, які впливають на його вирішення. Мета цього обговорення полягає 

у виробленні у всіх присяжних-суддів повного однакового розуміння 

фактів і явищ об’єктивної дійсності, які досліджувалися під час розг-

ляду кримінального провадження у судовому засіданні. 

При встановленні розбіжностей у думках насамперед виявля-

ються ті докази, на підставі яких формувалися у присяжних-суддів 

особисті переконання. Головуючий пропонує кожному присяжному-

судді обґрунтувати свої висновки дослідженими доказами, а потім ро-

бить це сам. Кожен з учасників наради викладає ті висновки, на підс-

таві яких у нього склалося переконання в істинності запропонованого 

ним рішення з даного питання. Оцінюючи накопичені знання заново, при-

сяжні-судді аналізують не тільки переконання одного учасника, а й усього 

складу суду. Після того як буде ретельно оцінено кожний доказ, присяж-

ні-судді приступають до оцінки їх в сукупності. Це дає можливість вияви-

ти конкретні відмінності в оцінках окремих доказів або їх сукупності. 

При виявленні протиріч у змісті переконань окремих присяжних-

суддів з’являється необхідність одним переконувати інших у правоті своїх 

поглядів, захищати, відстоювати і доводити істинність своїх переконань, 

спростовувати ті погляди і думки, які вважаються помилковими. Уміння 

переконливо доводити необхідний причинно-наслідковий зв’язок фактів, 

обставин є надзвичайно важливим і необхідним для кожного присяжного-

судді. До доведення присяжний-суддя вдається тоді, коли інші члени суду 

не погоджуються з його точкою зору. 

«У дискусії, – пише В. Ф. Бохан, – виникає між суддями в нара-

дчій кімнаті, слід розрізняти такі моменти: доведення власної думки, 

вимога доводів від іншого і спростування думок співрозмовника. По-

ряд з доведенням власної думки суддя повинен уважно оцінювати і 

розбирати вголос переконання інших членів складу суду. Якщо пере-

конання не мотивовані, то слід звернути увагу суддів на цю обставину і 

запропонувати навести доводи, що підтверджують ці переконання. Тільки 

при наявності доказів можна робити висновки про помилковість або іс-

тинність висловлюваних переконань. Хибні думки слід не тільки запере-

чувати, але і спростовувати їх, тобто забезпечувати підтвердження їх по-

милковості поясненнями, мотивуваннями, доводами» [1, с. 139]. 

Обговорення спірних обставин, що протікає в такій психологіч-

ній атмосфері, сприяє прийняттю об’єктивного колективного рішення. 

Вироблення колективного переконання свідчить про те, що у всього 

складу суду присяжних або у його більшості склалося певне ставлення 

до істинності досліджених обставин кримінального провадження. Та-

кий психологічний стан, який відрізняється свідомістю і рішучістю, 
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створює передумови для прийняття колективного рішення по цьому 

кримінальному провадженні. Переконання забезпечує прийняття у 

нарадчій кімнаті судового рішення. Залежно від характеру прийнятого 

рішення складається відповідний документ.  

Найбільшу увагу при здійсненні правосуддя слід приділяти такій 

психологічній категорії, як проблема внутрішнього переконання при-

сяжного-судді. При здійсненні правосуддя, після оцінювання всіх до-

казів в кримінальному провадженні це є чи не найголовнішим чинни-

ком, який впливає на прийняття присяжним-суддею кінцевого рішен-

ня. Суд присяжних оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, 

що ґрунтується на всебічному, повному й об’єктивному розгляді всіх 

обставин провадження в їх сукупності, керуючись законом. На всі пи-

тання, винесені на розгляд суду присяжних, повинна бути отримана 

категорична позитивна чи негативна відповідь. У деяких випадках до-

пускаються судові помилки через поверхневе дослідження доказів, 

унаслідок чого можуть бути як невиправдано жорсткі, так і надто м’які 

вироки. Процес формування внутрішнього переконання присяжного-

судді пов’язаний із безперервними усуненнями сумнівів, які виника-

ють при розгляді справи. На внутрішнє переконання присяжного-судді 

впливає вся доказова інформація, яка досліджується згідно із загаль-

ними правилами судового процесу, – безпосередньо, усно й безперер-

вно, під головуванням головуючого судді та з дотриманням змагально-

сті та рівності прав учасників процесу.  

Внутрішнє переконання присяжного-судді становить собою його 

усвідомлену потребу, використання ним власних думок, поглядів і знань. 

Воно пов’язане із правосвідомістю присяжного-судді, яка розглядається 

як форма суспільної свідомості, що поєднує систему поглядів, ідей, уяв-

лень, теорій, а також почуттів, емоцій і переживань. Ці погляди характе-

ризують ставлення людей і соціальних груп (у тому числі й через фактич-

ну поведінку) до діючої і бажаної правової системи [3, с. 87].  

У структурі правосвідомості присяжного-судді можна виділити 

такі сторони: світоглядну (погляди, ідеї, теорії); психологічну (почут-

тя, емоції, переживання); поведінкову (правомірна поведінка, правова 

активність, правопорушення тощо, які характеризують фактичну реак-

цію людини на функціонування елементів правової системи). 

Правосвідомість присяжного-судді – це його суб’єктивна реак-

ція на правові норми, тобто сукупність поглядів, ідей, які виражають 

його ставлення до традицій, звичаїв, моральних принципів, норм пове-

дінки, професійних обов’язків, норм права, законності, правосуддя, 

уявлення про те, що є правомірним і неправомірним. Складний процес 

постановлення законного, обґрунтованого, справедливого та ефектив-
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ного рішення суду присяжних, який носить виховний характер, вима-

гає глибокої аналітичної діяльності присяжних-суддів. 
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ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ  В СУДОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
На даному етапі існування судової влади в Україні суддівський 

корпус опинився в центрі уваги державних діячів та суспільства  і від-
чув на собі значний політичний тиск. Разом з тим, незважаючи на ве-
лику кількість повідомлень у засобах масової інформації та політичних 
заяв із пропозиціями реформування судової системи і долі нинішнього 
суддівського корпусу, останній так і не став об'єктом серйозних науко-
вих досліджень. Натомість у країнах "сталої демократії" питання під-
бору суддівських кадрів з дотриманням гендерної рівності, етнічного 
походження та віку, перебуває в полі зору парламентських комітетів, 
академічної спільноти та громадськості. 

За останніми даними соціологічних досліджень 57 % жінок та 
45% чоловіків переконані в існуванні гендерної нерівності в Україні.   

Одним із індикаторів гендерної рівності у сфері прийняття рі-
шень на державному рівні за рекомендацією спеціальної комісії ООН є 
відсоток суддів-жінок. Сьогодні гендерна рівність – не  далека мрія, а 
європейська дійсність. Країни – члени ЄС усіма силами намагаються 
подолати відмінності у зарплаті, зайнятості на посадах чоловіків і жі-
нок. Підписавши угоду про асоціацію з ЄС, Україна зобов'язалася за-
безпечити, зокрема, і гендерну рівність під час прийому на державну 
службу та в інших питаннях кар'єри. А чи все гаразд із цим питанням у 
судовій діяльності [1]? Чи репрезентують судді суспільство, в якому 
вони вершать правосуддя? Чи має значення при розгляді справ вік, 
стать, сімейний стан, наявність дітей та інші характеристики судді?  
І на останок, хто ж є "середньостатистичним" суддею в Україні? В цій 
короткій доповіді спробую надати відповіді на деякі з цих питань. 

Питання забезпечення гендерної рівності постійно обговорю-
ються на найвищих міжнародних рівнях, і деякі з них знаходять свої 
вирішення в міжнародних нормативно-правових актах. До них відно-
сяться: Преамбула Загальної декларації прав людини (1948 роки), зок-
рема ст. 1 регламентує, що всі люди народжуються вільними й рівними 
у своїй гідності та правах, стаття 23 гарантує кожній людині право на 
працю без будь-якої дискримінації. Стаття 14 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод забороняє дискримінацію за 
будь-якою ознакою, включаючи статеву.  Україна, як учасниця Міжна-
родного пакту про громадянські і політичні права (1966 року) зобов'я-
залася забезпечити рівне для чоловіків і жінок право користування 
всіма громадянськими і політичними правами (ст.3). Про заборону 
дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, на-
ціонального чи соціального походження, майнового стану або наро-
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дження говориться у статтях 2, 24, 25, та 26 пакту. Ратифікуючи у 1973 
році Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, 
Україна серед іншого визнала, що жінкам повинні гарантуватись умо-
ви праці, не гірші від тих, які мають чоловіки. а також можливість 
просування кар'єрними сходинами виключно на підставі трудового 
стажу й кваліфікації (ст. 7).  

Національне законодавство, зокрема, ст. ст. 3, 21, 24 Конституції 
України, також закріплює принцип рівності жінок і чоловіків де вказа-
но, що рівні права є однією з ознак правової держави. Держава зобов'я-
зана забезпечувати дотримання прав людини, передбачених міжнарод-
ним законодавством. Іншими нормативно-правовими актами, які за-
безпечують гендерну рівність в Україні є ст.2-1 Кодексу законів про 
працю, де гарантується рівність трудових прав усіх громадян незалеж-
но від статі. Закон України "Про забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків від 08.09.2005 року №2866-IV прямо заборо-
няє дискримінацію за ознакою статі (ст.6), а в статті 17 закону жінкам і 
чоловікам забезпечуються рівні права та можливості у працевлашту-
ванні, просуванні по роботі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці. 
Крім того, норми даного закону дають визначення поняття "гендерна 
рівність" під якою розуміють рівний правовий статус жінок і чоловіків 
та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох ста-
тей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 

Як свідчать статистичні показники станом на кінець 2015 року в 
середньому по Україні представництво жінок в судовій системі є дово-
лі високим і становить 45%. Однак існують певні гендерні диспропор-
ції, як на регіональному, інстанційному та юрисдикційному рівнях.  
З огляду на принцип гендерної рівності катастрофічною була і залиша-
ється ситуація в Конституційному Суді України: лише 1 жінка та 16 
чоловіків, у Верховному Суді України працюють 11 жінок і 25 чолові-
ків. Відсутність гендерно-чутливої політики спостерігається також і 
при формуванні складу Вищого адміністративного суду (29 жінок та 
53 чоловіки). Майже дотриманий принцип гендерної рівності у Вищо-
му спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ 
(44 жінки та 48 чоловіків).     

На регіональному рівні найбільше 50% жінок-суддів у м. Києві 
(61,72%), Запорізькій (58,38%) та Миколаївській (57,24%), Сумській 
(55,56%), Донецькій (54,95%), Харківській (53,43 %), Луганській 
(51,48%), Дніпропетровській (50,83%) та Херсонській (50,81%) облас-
тях. Водночас у судах західних областей кількість жінок значно менша 
– 34-35%, а в Закарпатській області вона становить лише 26,75%.  
У Чернівецькій, Черкаській та Хмельницькій областях маємо гендер-
ний паритет. (47-52%). В Україні є 58 судів де працюють лише чолові-
ки і 26 судів де працюють лише жінки, і це пояснюється тим, що це 
переважно суди з малою кількістю суддів.  

Важливим також є питання щодо дотримання гендерної рівності 
під час кар'єрного росту суддів та складу адміністративних посад. Так 
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в судах першої інстанції на адміністративних посадах перебувало 32% 
жінок, тобто майже третина. Помітна також нерівномірність на регіо-
нальному рівні, наприклад у Дніпропетровській області жінки очолю-
ють 21 суд (45,65%), Тоді як у Чернівецькій – жодного.   

Для порівняння розглянемо також гендерний склад господарсь-
ких та адміністративних судів. В системі господарських судів жінки 
становлять більшість на всіх рівнях – 52,82%  у місцевих судах, ще 
вища – 58% в апеляційній інстанції, та 51, 55 % у Вищому господарсь-
кому суді України. Щодо адміністративних судів, то в окремих судах 
жінок – 49,48%, в апеляційних – 42,68%, у Вищому адміністративному 
суді України – 36,14%. 

Так, проаналізувавши вказані вище статистичні показники можна 
зробити висновки, що гендерний склад суддівського корпусу характери-
зується високим представництвом жінок. Вони переважають в системі 
господарських судів усіх інстанціях та становлять понад 45% у місцевих 
загальних, апеляційних судах і окружних адміністративних судах [2].    

Як відомо, професія судді є унікальною та складною. Згідно 
статті 124 Конституції України юрисдикція суду поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі. Судді вирішуючи правові 
спори приймають рішення іменем держави, щоденно зустрічаються з 
великою кількістю людей – як чоловіків так і жінок – різного віку, 
освіти, культури, національності, статусу, соціального походження та 
психофізіологічних типів, які є сторонами по справі, свідками, пред-
ставниками, прокурорами і т.д. Справи, що розглядаються судом іноді 
рутинні, і майже типові, чи навпаки емоційно насичені, складні, резо-
нансні, що привертають увагу громадської та ЗМІ, і по кожній справі є 
конкретна людина – сторони спору – для якої ця справа найважливіша, 
оскільки впливає на певну обставину, а можливо й подальшу долю, і 
відповідно кожен сподівається, що в його справі рішення буде прийма-
ти найбільш досвідчений, висококваліфікований, професійний, чесний 
і справедливий суддя, і це рішення буде законне і справедливе, не див-
лячись на те чи є суддею жінка чи чоловік. Зважаючи на "довіру, яку в 
демократичному суспільстві суди мають викликати в громадськості" 
[3], надзвичайно важливою є не лише неупередженість та безсторон-
ність судді, але й саме враження неупередженості та безсторонності, 
оскільки, як зазначав Європейський суд з прав людини у відомій спра-
ві Де Куббер проти Бельгії  "навіть  видимість може бути важливою", 
тому "правосуддя повинно не тільки чинитися, необхідно також, щоб 
було видно, що воно чиниться" [4] Ще одним прикладом порушення 
принципу безсторонності суду є рішення Європейського суду з прав 
людини Паскал проти України. Згідно даного рішення суддя-жінка 
перед початком судового провадження в своєму інтерв’ю ЗМІ емоцій-
но висловила думку про винуватість заявника, таким чином суд вважав 
об'єктивно виправданим побоювання заявника щодо небезсторонності 
судді та з цих підстав констатував порушення пункту 1 статті 6 Конве-
нції у зв'язку із відсутністю безсторонності суду першої інстанції [5].   
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Висновки. Отже, дуже важливо щоб судді відповідали поведін-
ковим аспектам неупередженості та безсторонності, у тому числі ген-
дерної, і, спілкуючись як з жінками, так і з чоловіками, утверджували 
принцип гендерної рівності: під час здійснення правосуддя – в судо-
вому процесі під час спілкування зі сторонами, свідками, представни-
ками, іншими особами, які беруть участь в судовому провадженні; у 
суді, де вони працюють – спілкуючись із суддями свого суду та інших 
інстанцій, працівниками апарату суду, зокрема помічниками та секре-
тарями; під час прийняття рішень у складі колегії суддів та судом при-
сяжних; на побутовому рівні, у громадських місцях, у навчальних за-
кладах тощо; а також – і особливо – в процесі розгляду окремих кате-
горій судових спорів, які мають "підвищену гендерну чутливість" (ста-
теві злочини, справи про насильство в сім’ї, стягнення аліментів, поділ 
майна подружжя, визначення місця проживання дітей, позбавлення 
батьківських прав тощо). 

Для судді важливо пам’ятати, що, хоча умови життя для чолові-
ків і жінок, в тому числі й тих, хто бере участь у судовому процесі, 
значно відрізняються, однак важливо не лише визнавати існування 
відмінностей, але й усвідомлювати той факт, що вони не повинні нега-
тивно чи позитивно впливати на умови життя, породжуючи дискримі-
націю на підставі статі [6].  На останок своєї доповіді хочу зазначити, що 
в силу об’єктивних причин, залишилося поза увагою надзвичайно актуа-
льне питання гендерних стереотипів та шляхи їх подолання при розгляді 
суддями окремих категорій справ, зокрема справ щодо насильства в сім"ї. 
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ОСОБИСТІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ВЧИНЕННЯ  

КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ З НЕОБЕРЕЖНОСТІ 

 
Злочинність з необережності, порівняно з умисно вчиненими 

злочинами, не вирізняється особливо значущими кількісними показни-
ками. Проте, зважаючи на її масштабність та розповсюдженість як со-
ціального явища і здатність деструктивно впливати на суспільну пра-
восвідомість, вона потребує суттєвої наукової та практичної уваги. 
Перш за все необхідно зазначити, що вона є досить складним соціально-
правовим явищем, яке характеризується за різними критеріями і діалекти-
чно поєднане із загальною злочинністю як особливе із загальним. 

Свого часу П.С.Дагель зазначав, що «…Головною відмінною 
ознакою необережної злочинності є форма вини, з якою її скоюють. 
Тобто, психологічний механізм необережних правопорушень відрізня-
ється від психологічного механізму навмисних саме ставленням су-
б'єкта до суспільно небезпечного характеру вчиненого ним діяння і 
заподіяння суспільно небезпечного наслідку…» [1, с.7]. Крім цього, 
досить виразною ознакою необережних правопорушень є «…наявність 
розриву між особистістю злочинця (його соціально-моральною харак-
теристикою) та тяжкістю злочинних наслідків» [1, с.8]. Інакше кажучи, 
у кримінальних правопорушеннях, вчинених через необережність, від-
сутня пропорційність між ступенем моральної зіпсованості особи і 
тяжкістю заподіяної нею шкоди. Натомість соціально-психологічною 
причиною необережного правопорушення виступає неуважність, неда-
лекоглядність, безтурботність, легковажне ставлення до правил пове-
дінки, встановлених суспільством. 

З позицією П.С.Дагеля солідаризується і О.В.Іваниця, підкрес-
люючи, що «… саме особа злочинця та форма вини мають першочер-
гове значення для криміналістичної характеристики вбивства вчинено-
го через необережність, із наголошенням на відповідному психоемо-
ційному стані злочинця» [2, с. 18]. 

Відтак особистість, що вчиняє кримінальне правопорушення че-
рез необережність, ставиться до оточуючого суспільства відповідно до 
наявної асоціальної установки (легковажно, недбало, не досить уваж-
но), як наслідку недоліків соціалізації. Відповідно це правопорушення 
не стає для особистості достатньо значущим для вжиття дієвих заходів 
щодо запобігання завданню шкоди. В зв’язку з цим, слід погодитись з 
Л.Е.Орбан-Лембрик, яка зазначає, що «…десоціалізація – це зворотній 
щодо соціалізації процес, який характеризується відчуженням особис-
тості від основної маси людей, від інститутів моральності, правових та 
інших норм. У зв’язку з чим, на певній стадії відбувається деформація 
соціалізації особистості (здебільшого під впливом негативного мікросере-
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довища), результатом якої є руйнація попередніх позитивних норм та цін-
ностей і засвоєння антигромадських взірців поведінки…» [3, с. 108].  

Безумовно, кваліфікація і детермінованість необережних право-
порушень зумовлюється низкою об’єктивних чинників. Р.О.Забавко 
виокремлює властивості, які відрізняють необережні правопорушення 
від вчинених навмисно, зокрема «…по-перше, відсутність мети, моти-
ву, тобто необережність сама по собі передбачає відсутність ідеально 
сформованого кінцевого результату злочинної діяльності, бо вона не 
планується як злочинна; по-друге, кримінальне правопорушення вва-
жається вчиненим з необережності тільки в тому випадку, якщо це 
передбачено кримінальним законодавством; по-третє, особа, не перед-
бачаючи можливості настання небезпечних наслідків (або передбача-
ючи їх), допускає їх настання, хоча могла і повинна була вжити заходів 
щодо їх недопущення [4, с. 3].  

До детермінант об’єктивного характеру, В.Н.Бурлаков, напри-
клад, відносить «…а) стрімкий розвиток науково-технічного прогресу; 
б)  впровадження високих технологій навіть у традиційні професійні 
сфери; в) прискорення загального ритму життя, глобалізація, що приз-
водить до необхідності миттєвої орієнтації в нових умовах; г) вплив 
ЗМІ, що пропагують ризик, як стрімке досягнення результату любою 
ціною; д) недоліки у виховні та профілактичній роботі; е) досить над-
мірна толерантність суспільства та держави до порушень морально-
етичних норм; ж) розповсюдження різноманітних норм девіантної по-
ведінки (алкоголізм, наркоманія); з) недоліки управлінського характе-
ру: організаційно-технічні (поганий стан обладнання, покриття доріг, 
недостатня кількість магістралей), нормативне (недостатня розробле-
ність нормативної бази, здебільшого нормативні норми є рекоменда-
ційними), управлінське (невисокий рівень професійної підготовки 
управлінців)…» [5, с. 210, 211].   

В дослідженні необережних правопорушень у сфері дорожнього 
руху, О.М. Джужа підкреслює їх «…більш тісний зв'язок з негативни-
ми зовнішніми факторами» [6, с.139]. З іншого боку, їх специфіка, на 
думку автора, викликає необхідність їх відображення в класифікації 
самих правопорушень, до яких відносяться: « побутові необережні 
правопорушення, вчинені поза сферою дії технічних засобів або інших 
джерел підвищеної небезпеки; необережні правопорушення вчинені 
під час використання технічних засобів; необережні правопорушення, 
вчинені у сфері професійної діяльності, не по’вязані з використанням 
техніки; необережні правопорушення, вчинені під час виконання 
управлінських функцій» [5, с. 139]. 

Крім того, характеризуючи осіб, що вчинили кримінальні пра-
вопорушення через необережність, науковці зазначають наявність у 
них низки об’єктивних кримінологічних та споріднених з ними психо-
логічних особливостей, зокрема: наявність середньої освіти, а у окре-
мих випадках і вищої; стабільність працевлаштування; досить високий 
рівень професійної підготовки та матеріального забезпечення; статеву 
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належність до одружених чоловіків з певним життєвим досвідом; недо-
статньо виражених дефектів правової свідомості; своєрідну спрямованість 
особи як провідного елементу в психологічній структурі особистості, яка і 
визначає вибір особою відповідного варіанту злочинної поведінки. 

Достатньо виражену питому вагу у детермінації необережних 
правопорушень відіграють чинники соціально-психоло-гічні. У цьому 
зв’язку, кримінологічні та психологічні погляди на породження необе-
режної злочинності та їх детермінацію загалом співпадають, однак їх 
відмінність полягає у визначеності питомої ваги соціально- та індиві-
дуально-психологічних чинників у формуванні особистості правопо-
рушника. Так, Н.Ф. Куз-нєцова вважає, що вирішальною причиною 
породження необережної злочинності та її суб’єкта є «...Соціально-
психологічні детермінанти, до яких входять елементи економічної, 
політичної, правової, побутової психології на різних рівнях суспільної 
свідомості» [7, с.44]. Вже згадуваний О.М.Джужа, характеризуючи 
суб’єкта цих правопорушень, відзначає, що «…необережні злочини у 
більшості випадків вчиняються особами зі значно меншими соціально-
психологічними дефектами порівняно з умисними злочинцями, 
а…серед суб'єктивних чинників, що зумовлюють необережні злочини, 
значну кількість становлять такі, які можна визначити як детермінанти 
необережної поведінки взагалі, а саме: неуважність, недалекогляд-
ність, безтурботність, легковажно-безвід-повідальне ставлення до ін-
тересів інших осіб, бажання виконати завдання ''будь-якою ціною", 
протиставлення відомчих інтересів державним» [7, с. 139]. 

Однак, як слушно висловився С.Л. Рубінштейн: «…зов-нішні при-
чини діють переломлюючись через внутрішні умови» [8,с. 19]. Тобто, 
особа з її вродженими психічними якостями формується як особистість у 
соціальному середовищі і залежно від нього створює модель своєї поведі-
нки. Складність полягає у тому, що кримінальне правопорушення з нео-
бережності може вчинити як соціально адаптована так і асоціально нала-
штована особа, що унеможливлює прогнозування ситуації необережної 
поведінки чи прийняття адекватного рішення.  

Тому, на наш розсуд, особливу цікавість становить виявлення в 
контексті досліджень суб’єктивної сторони правопорушень, а саме – 
особистісних детермінант та чинників необережних діянь, виникнення 
звиклості і, навіть, певної адитивності щодо цієї поведінки. Своєрід-
ність деформуючого впливу необережних правопорушень на особис-
тість полягає в тому, що, не зважаючи на свідоме прийняття рішення 
щодо діяння, його наслідки в переважній більшості випадків супере-
чать мотивам та меті вчиненого. Подібна розузгодженість призводить 
до актуалізації захисних механізмів самовиправдання, за яких відпові-
дальність особою перекладається на трагічний збіг обставин, неадек-
ватність поведінки потерпілих, залишаючи поза межами особисту від-
повідальність за вчинене. Саме тому, окреслення симптомокомплексів 
психологічних рис та якостей, притаманних особистості необережного 
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правопорушника, дозволяє виявити діагностичну схильність особи до 
правопорушення, шляхи та засоби запобігання та корекції поведінки. 

Характеризуючи необережно діючу особу, П.С.Дагель зазначає, 
що: «…Наявність у неї визначених психологічних дефектів призводить 
до порушення правил обережності, розподіляючи їх на три групи: а) 
дефекти сприйняття і переробки інформації (суб’єкт не сприймає ная-
вну інформацію про необхідність дотримання правил обережності, не 
усвідомив сприйняту ним інформацію, неправильно оцінив її, зробив-
ши помилкові висновки); б) дефект рішення  (суб’єкт не знайшов рі-
шення, яке виключило б заподіяння шкоди суспільству, прийняв не-
правильне рішення); в) дефект дій (суб’єкт не зміг правильно здійсни-
ти дії, необхідні для запобігання шкідливого результату). Природа вка-
заних дефектів може бути як у інтелектуальній, вольовій, емоційній, 
так і інших сферах особистості. Як правило, саме легковажність, без-
печність, зневажливе відношення до правил обережності, є тими нега-
тивними рисами особистості, які породжують у певній ситуації необе-
режні правопорушення [1, с. 53].   

Розглядаючи морально-психологічний статус особистості нео-
бережного правопорушника, слід зазначити, що у кваліфікації форм 
вини з необережних правопорушень, законодавцем передбачено ура-
хування двох інтегративних характерологічних рис – недбалості та 
самовпевненості.  

Так, зокрема у статті 25 КК України зазначено, що недбалість 
знаходить свій прояв коли: «…Особа не передбачала можливості на-
стання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяль-
ності), хоча повинна була і могла їх передбачати…», а  самовпевне-
ність: «…якщо особа передбачала можливість настання суспільно не-
безпечних наслідків свого діяння (дії або бездіяльності), але легковаж-
но розраховувала на їх відвернення.» [9, с. 13]. 

Нам видається методологічно доцільним додати до цих рис ще 
дві, а саме: – легковажність та самонадіяність, які у комплексі з вище-
зазначеними дозволять діагностувати негативний вплив інтегративних 
рис на обрання моделі поведінки в тій чи іншій ситуації. Зокрема, лег-
коважність характеризує особу, якій притаманні дефекти системи від-
ношень: до соціальних та правових цінностей, до оцінки власної пове-
дінки. В її ставленні до суспільно значущих ситуацій переважають 
інфантилізовані уявлення щодо власної відповідальності за конкретні 
вчинки та їх оцінку. Характерологічна риса недбалості свідчить про 
недостатньо виражену здатність дбати, тобто планувати і реалізувати 
доцільну і контрольовану поведінку, здійснювати самоконтроль та 
корекцію поведінки в залежності від змінюваних умов середовища.  

В свою чергу самонадіяність особистості передбачає, перш за 
все, відсутність чіткого усвідомлення мети поведінки, формування 
неадекватної надії на сприятливі наслідки та незначність можливої 
шкоди від діяння. Врешті самовпевненість розуміється як недостатньо 
обґрунтовану та усвідомлену переконаність у правильності оцінки си-
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туації, практичну відсутність оцінки ступеня ризиковості щодо на-
стання шкідливих наслідків, самокритичності щодо власних можливо-
стей та саморегуляції в процесі конкретного поведінкового акту. 

Також на думку науковців одною з особливостей, яка є характе-
рною для необережних правопорушень є досить стійка регулярність 
поведінки особи, що перебуває постійно за крок до вчинення правопо-
рушення. Тобто вказана особа і раніше неодноразово притягалась до 
різного роду відповідальності за порушення правил поведінки у побу-
ті, порушення правил дорожнього руху, неналежного виконання своїх 
професійних обов’язків, але до певного часу їй вдавалось уникнути 
суспільно небезпечних наслідків.  

Висновки. Необережна злочинність є тим соціально-правовим 
явищем, якому притаманна своєрідна розузгодженість між особистістю 
правопорушника, масштабністю і тяжкістю наслідків вчиненого криміна-
льного правопорушення. Саме тому, нагальним, практично орієнтованим 
запитом сьогодення є створення своєрідного прогностичного особистісно-
го профілю необережного правопорушника оскільки, як слушно підкрес-
лював П.С.Дагель, ця особистість «…за своїм характером антисоціальної 
спрямованості та ціннісними орієнтаціями займає самостійне місце в кри-
мінологічній класифікації злочинців» [1, с. 68].  
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ВПЛИВ НЕДОПУСТИМИХ ДОКАЗІВ НА ФОРМУВАННЯ  

ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ ПРИСЯЖНИХ 

   

Ч. 3 ст. 62 Конституції України встановлює, що обвинувачення не 

може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на 

припущеннях. Дане положення знаходиться в безпосередньому зв‘язку з 

положенням ч. 1 вказаної статті, згідно з яким особа  вважається невину-

ватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному пока-

ранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку. 

КПК України більш детально унормовує питання допустимості 

доказів. Зокрема, даній проблематиці присвячені ст.ст. 18, 86, 87, 88, 

89, ч.7 ст. 95, 97, ч. 5 ст. 101, ч. 8 ст. 223, ч. 3 ст. 233 КПК України. 

Збирання допустимих доказів є суттю та основним призначен-

ням кримінального процесу і саме на підставі їх оцінки суд ї приймає 

своє рішення.  

КПК України 2012 року вперше закріпив визначення недопус-

тимого доказу (ст. 86 КПК України) та передбачив основні випадки, в 

яких суд зобов‘язаний визнати докази недопустимими.  

Механізм визнання доказів недопустимими передбачений ст. 89 

КПК України, в якій зазначено, що суд вирішує питання допустимості 

доказів під час їх оцінки в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового 

рішення. У разі встановлення очевидної недопустимості доказу під час 

судового розгляду суд визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою 

неможливість дослідження такого доказу або припинення його дослі-

дження в судовому засіданні, якщо таке дослідження було розпочате. 

Сторони кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право під час судового 

розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а та-

кож наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими. 

Проте дана процесуальна форма визнання доказів недопустими-

ми сконструйована шляхом повного нехтування психологічними особ-

ливостями сприйняття, зберігання та відтворення інформації, в тому 

числі і доказів. Як справедливо зазначає О. К. Черновський, одного 

разу сприйнявши недопустимий доказ, суддя не спроможний забути 

його [1, 161]. В повній мірі це стосується і присяжних. 

У різні періоди психологічну складову суддівської діяльності 

досліджували та продовжують працювати в цьому напрямку такі вчені, 

як Д. О. Александров, В.Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондра-

тьєв, В. О. Коновалова, М. В. Костицький, В. В. Кощинець, О. І. Куде-
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рміна, А. І. Луцький, В. Я. Марчак, В. С. Медведєв, В. Т. Нор, С. А. 

Тарарухін, А. В. Федіна, О. М. Цільмак, В. Ю. Шепітько, С. І. Яковен-

ко О. Р. Ратінов, А. В. Дулов, Я. О. Береський, В.Ф.Бохан, В. Г. Гонча-

ренко та інші.  

Завданням даної праці є виявлення впливу недопустимих доказів 

на формування внутрішнього переконання присяжних.  

З метою вивчення впливу недопустимих доказів на формування 

внутрішнього переконання присяжних ми провели науково-практичне 

дослідження, під час якого попросили громадян України, які відпові-

дають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 61 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», сформувати своє рішення за умовами наступної задачі, 

фабула якої взята з єдиного державного реєстру судових рішень з мо-

тивувальної частини вироку одного із загальних судів України за 2014 

рік.  Окрім судового рішення ми окремо просили присяжних вказати 

рівень своєї упевненості у винуватості особи за 10-бальною шкалою, 

де 1 – мінімальна впевненість, 10 – максимальна.   

Під час проведення дослідження ми поділили потенційних при-

сяжних на три відокремлені групи, які не знали про існування одна 

одної, та попросили першу групу прийняти своє рішення в такій ситу-

ації: громадянин Василенко 30 грудня 2014 року у вечірній час після 

вживання алкогольних напоїв прийшов до будинку за адресою: м. Че-

рнівці, вул. Руська, 567, де мешкали його знайомі Петренко, 1942 року 

народження зі своєю співмешканкою Іваненко, 1958 року народження. 

В ході розмови між Василенко та Петренко виникла сварка, в резуль-

таті якої обвинувачений відчув неприязнь до Петренко, на грунті якої 

у нього виник злочинний намір на вбивство останнього. Знаходячись 

на території вказаного домоволодіння Василенко  взяв металевий пре-

дмет - колун і, утримуючи його у руці, будучи в стані алкогольного 

сп‘яніння, навмисно, з метою протиправного заподіяння смерті іншій 

особі, наніс не менше 8 ударів в область голови Петренко, заподіявши 

потерпілому відкриту черепно-мозкову травму: вдавленні переломи 

кісток склепіння та основи черепа, забій-розтрощення речовини голов-

ного мозку, множинні пошкодження твердої мозкової оболонки, забиті 

рани центру тім'яно-потилочної області, лівої тім'яної області, лобової 

області справа, в проекції правої надбрівної дуги, лобової області злі-

ва, масивні синці повік обох очей з переходом на виличні області та 

області щік; крововилив під м'які мозкові оболонки; набряк головного 

мозку, від чого смерть Петренко настала на місці. Василенко зізнався у 

скоєнні даного злочину. 

На розгляд другої групи ми надали ідентичну задачу, в умови 

якої ввели  недопустимий доказ - Василенко зізнався у скоєнні даного 

тяжкого злочину внаслідок побиття його працівниками міліції. 
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Третя група присяжних працювала з варіантом другої групи, до-

повненим  інструкцією про те, що дане зізнання в силу ст. 87 КПК 

України є недопустимим доказом і ви не повинні його враховувати.  

За результатами опрацювання первинних даних ми отримали на-

ступні результати. 

У першому варіанті, який є базовим та контрольним, потенційні 

присяжні призначали такі покарання та вказували такий рівень впев-

неності у винуватості Василенка:  

чоловіки  13,6 років позбавлення волі; 20% - довічне позбавлен-

ня волі (далі ДПВ); рівень впевненості у винуватості 

Василенка - 8,92 (4% вказали впевненість - 0) 

жінки  13,3 років позбавлення волі; 6.9% - ДПВ; рівень впев-

неності - 8.6 

Друга група присяжних, яка працювала з недопустимим доказом, 

показала наступні результати: 

чоловіки  12.3 років позбавлення волі; 0% - ДПВ; рівень впевне-

ності - 8.8; 27.8% присяжних вказали на недопустимий 

доказ 

жінки  12.6 років позбавлення волі; 0% - ДПВ; рівень впевне-

ності - 8.4;   7% - вказали на недопустимий доказ 

Тобто, недопустимий доказ зменшив тяжкість призначуваного 

присяжними покарання у виді позбавлення волі на 1.3 року у присяж-

них-чоловіків та 0.6 року у присяжних-жінок, повністю зникло покарання 

у виді довічного позбавлення волі, хоча рівень впевненості у винуватості 

Василенка майже не зазнав змін – 0,12 та 0.2 відповідно. При цьому, май-

же третина чоловіків – 27.8 % - вказали на недопустимий доказ, в той час, 

як лише 7% жінок помітили та вказали на цей доказ, хоча він був очевид-

ним і зрозумілим навіть для пересічного громадянина (зізнання внаслідок 

побиття обвинуваченого працівниками міліції).  

Третя група присяжних, яка вивчала варіант з недопустимим до-

казом, але вже з інструкцією про те, що дане зізнання в силу ст. 87 

КПК України є недопустимим доказом, і ви не повинні його врахову-

вати, прийняла такі рішення: 

 чоловіки   12.1 років позбавлення волі; 10.7% - ДПВ; рівень впе-

вненості – 7.9; 7% вказали на недопустимий доказ 

жінки   10.8 років позбавлення волі; 0 % - ДПВ; рівень впев-

неності - 9; 5.9% вказали на недопустимий доказ 

У даному випадку недопустимий доказ разом з інструкцією про 

те, що він є недопустимим і ви не повинні його враховувати, призвів 

до чергового зменшення тяжкості покарання – на 0.2 роки та 1.8 років 

в чоловіків та жінок відповідно, 10.7% чоловіків знову призначили 

довічне позбавлення волі, рівень впевненості зазнав суттєвішого зни-



Антропосоціокультурна природа права. Матеріали наукової конференції 543 

ження у чоловіків – на 0.9 та підвищення у жінок – на 0.6 у порівнянні 

з варіантом без інструктажу. При цьому лише 7% чоловіків та 5.9 % 

жінок вказали на недопустимий доказ. 

Окрім того, у даному варіанті інструктаж, який був покликаний 

знівелювати вплив недопустимого доказу, призвів до увімкнення пси-

хологічного опору в присяжних як результату зазіхання на їх свободу 

та спровокував протилежний очікуваному результат.  

Висновки. Отже, у порівнянні з базовим варіантом недопусти-

мий доказ разом з інструктажем призвели до зменшення тяжкості при-

значуваного чоловіками-присяжними покарання на 1.5 року та 2.5 року 

– присяжними-жінками, виключення такого виду покарання як довічне 

позбавлення волі повністю у жінок, а 10.7% чоловіків у випадку з ін-

структажем повернулися до даного виду покарання, впевненість у ви-

нуватості Василенка серед чоловіків впала на 1.02, у жінок – 2.7; зник-

ли 4% присяжних-чоловіків, які в першому варіантні констатували 

повну відсутність впевненості; інструктаж зменшив кількість чолові-

ків, які вказали на недопустимий доказ, - на 20.8%, жінок – на 1.1%. 

 Отже, недопустимі докази впливають на внутрішнє переконання 

присяжних та кінцеве судове рішення у спосіб, який грубо порушує припи-

си ст.62 Конституції, а також право на справедливий суд та презумпцію 

невинуватості особи, а існуючі в України процесуальні механізми, спрямо-

вані на усунення впливу таких доказів, є декларативними та неефективни-

ми, тому потребують переосмислення та суттєвого вдосконалення.  
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