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УДК 34.1 

© 2002 р.     Козловський  А.А. 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПРИНЦИП  ЄДНОСТІ  ПРАВА:  ГНОСЕОЛОГІЧНІ  ЗАСАДИ   

ПРАВОВОЇ  КОНЦЕПЦІЇ  Б.О.КІСТЯКІВСЬКОГО (1868 – 1920) 

 

Гортаючи сторінки юридичної енциклопе-

дії України, неможливо не звернути увагу на 

плеаду блискучих учених-правознавців Кістяків-

ських – Кістяківського Олександра Федоровича 

(1833-1885) та його синів Богдана Олександро-

вича (1868-1920) і Ігора Олександровича (1876-

1941). Вони стали одними з найяскравіших пред-

ставників української національної еліти, бор-

цями за ідеали демократії, гуманізму, поборни-

ками істини та справедливості. Кожен з них – 

непересічна особистість, видатна постать у віт-

чизняній та світовій юридичній науці. Дану стат-

тю ми присвячуємо аналізу наукової спадщини 

Б.О.Кістяківського. Оскільки, на нашу думку, 

прийшов час не просто пишатися з приводу його 

національно-культурної приналежності як вида-

тного українського [39, 43, 52, 55, 56] і європей-

ськи відомого [41, с.150-190; 43, с.72-73; 52, 

с.128] правознавця, а реально оцінити, можливо 

й переосмислити його теоретичний доробок з 
метою спокійно й помірковано виявити еврісти-

чний потенціал його методологічно-правової 
концепції, яка могла б і сьогодні приносити пев-

ну користь нашій науці. Для цього слід постави-

ти три взаємопов’язаних питання, що об’єктивно 

випливають з нинішньої реальної правової ситу-

ації, в світлі яких ми могли б й протестувати іс-

тинне значення і реальні можливості методології 
Б.О.Кістяківського.  

По-перше, яке поняття права і яка методо-

логічна конструкція правового пізнання сформу-

валася внаслідок загальної теоретичної спад-

щини Б.О.Кістяківського? Ця непроста історико-

правова проблема  конкретизується в таких пи-

таннях: 1) які проблеми методологічного харак-

теру намагався розв’язати вчений; 2) наскільки 

вдалося йому вирішити ті теоретико-правові 
проблеми, які стояли раніше перед юридичною 

наукою і які він сам ставив перед собою як філо-

соф права; 3) які проблеми йому не зовсім підда-

валися і слугували постійним теоретичним по-

дразником подальших розвідок; 4) як бачив 

Б.О.Кістяківський перспективи прогресу право-

вої науки і вдосконалення її методологічного 

інструментарію.     

По-друге, який сьогодні реальний стан 

української методологічної науки, а саме: 1) які 
проблеми вона сьогодні розв’язує; 2) наскільки 

ефективні способи розв’язання даних проблем 

застосовуються; 3) які проблеми їй не вдаються 

для розв’язання; 4) які тенденції її подальшого 

вдосконалення, розвитку чи кардинальних пере-

творень, що сприятимуть можливому розв’язан-

ню найзлободенніших нині проблем.  

По-третє, сформульоване вище питання іс-

торичного і сучасного значення теоретичної спа-

дщини декана юридичного факультету Київсь-

кого державного українського університету (нині 
Київський національний університет імені Та-

раса Шевченка), одного з перших академіків 

Української Академії наук, буде залежити від 

того, які саме експлікації ми отримаємо з порів-

няння відповідей на перше і друге питання. На 

жаль, в невеличкій статті неможлива повна й об-

грунотована відповідь стосовно оцінки праць 

вченого, проте сама методологія її дослідження 

нам видається логічно послідовною для наступ-

них розвідок і подальшої її реалізації. 
Концепція права Б.О.Кістяківського не є 

однозначною. І вже тільки це не дає можливості 
простого використання її як методологічного 

гасла для сучасних теоретико-правових розвідок. 

Насправді вона видається нам більш складною, 

але й цікавішою. В критичній літературі ми мо-

жемо спостерігати, що в одних статтях і моно-

графіях, йому присвячених, віх характеризується 

як прибічник методологічного плюралізму [50], в 

інших – як неокантіанець в праві [40, 49], в тре-

тіх – як прибічник дуалізму права [46] тощо.  

Очевидно, що Б.О.Кістяківського як теоретика 
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права серйозно турбувала якась досить складна 

проблема, яка часто-густо призводила його до 

певних суперечностей, кидала в протилежні сто-

рони теоретичних узагальнень, зумовлювала пе-

вну непослідовність у висновках. Що це була за 

проблема, основна проблема Б.О.Кістяківського, 

основна антиномія Б.О.Кістяківського, яку він 

постійно намагався розв’язати? Для того, щоб 

виявити її, нам за необхідне проаналізувати гносео-

логічні засади тих підходів, які він використовував 

в дослідженні права, які вважав необхідно врахову-

вати і не міг відкинути, але які були не зовсім реле-

вантними його основним правовим постулатам.        

Однією з досить характерних особливостей 

методологічного мислення Б.О.Кістяківського є 

принцип різнобічності аналізу природи права. 

Практично в будь-якій його праці, присвяченій 

сутнісним аспектам права, ми можемо спостері-
гати обв’язкову необхідність врахування ним 

досягнутих на той момент результатів інших до-

слідників. В цьому проявлялася насамперед ве-

лика повага до праці своїх попередників, адже 

кожен з таких результатів є наслідком довгих і 
серйозних міркувань відомих теоретиків, які бу-

ло б великою шкодою не враховувати, адже це 

велике надбання науки. З одного боку, такий 

підхід вельми шанобливого теоретичного став-

лення зумовлював можливість уникнути однобі-
чності міркувань про право, а головне, дозволяв 

в своїх власних результатах опиратися на весь 

попередній теоретичний багаж правової науки. 

Іншим  словами, такий підхід є по суті обов’яз-
ковою вимогою наукового дослідження. Адже 

неврахування результатів попередників нівелює 

власні здобутки і ставить під загрозу їх адекват-

ність. Проте, з другого боку, суворе дотримання 

попереднього правила інколи може мати зовсім 

протилежні наслідки: врахування концепцій всіх 

попередників зумовлює еклектичність власної 
конструкції. Саме такий недолік можна віднести 

й до методологічної конструкції Б.О.Кістяків-

ського. Далі ми побачимо, постулати яких відо-

мих концепцій були включені ним в свою схему і 
які проблеми це породило, але водночас й поба-

чимо, що саме така ж ситуація сьогодні наявна й 

у теперішньому вітчизняному методо-логічно-

правовому полі (див., наприклад: Рабі-нович 

П.М. Проблеми трансформації методології віт-

чизняного правознавства: досягнення, втрати, 

перспективи // вісник Академії правових наук 

України. – 2002. – №4. – С.3-14.). Яким чином 

Б.О.Кістяківський виходив із теоретично за-

грозливої ситуації? Його рішення в даному ви-

падку є одним з варіантів розв’язання тієї основ-

ної й фундаментальної теоретико-методологічної 
антиномії, про яку вказувалося вище. Вчений 

проголосив принцип методологічного плюралі-

зму, саме тому його концепцію часто в літературі 
й позначають так, але започаткував цю традицію 

стосовно самого себе сам Б.О.Кістяківський.  

Що таке методологічний плюралізм? Чи не 

синонім це елементарної еклектики. Еклектика – 

це механічне поєднання різнорідних, часто-густо 

протилежних принципів, поглядів, теорій тощо. 

То чи можна вважати концепцію вченого еклек-

тичною? Нажаль, багато моментів його теорети-

чної конструкції мають до певної міри еклектич-

ний характер, проте ні в якому разі вона не може 

бути так охарактеризована в цілому і для цього є 

серйозні підстави. Для цього спробуємо виявити 

мотиви, гносеологічні підстави прийняття мето-

дологічного плюралізму як форми процесу пра-

вового пізнання. А підстави ці очевидні й досить 

переконливі: багатоманітність, різноаспектність і 
розмаїтість феномену права не дозволяє обме-

жити його пізнання якимось одним абсолютно 

вірним і однозначно гарантованим методом, спо-

собом його осягнення й осмислення. Саме тому в 

працях Б.О.Кістяківського ми постійно можемо 

спостерігати, як він ретельно аналізує еврістичні 
можливості, певні переваги й особливо недоліки 

і обмеження того чи іншого підходу до права, 

концепції чи методу, і майже завжди такий ана-

ліз завершується висновком про неможливість 

абсолютизації якогось даного підходу, але вод-

ночас й необхідність врахування його позитив-

них моментів. Неможливість (й нераціональність) 

неврахування всього позитивного, що є в наявних 

підходах, й зумовлювало рішення про прийняття 

методологічного плюралізму як максимально мож-

ливої адекватної й гносеологічно обгрунтованої 
позиції стосовно різноаспектності самого права як 

складного реального феномену.  Отже, позиція пе-

вною мірою виправдана, але чи не загрожувала во-

на їй еклектизмом? Б.О.Кістяківський “знімає” цю 

проблему проголошенням протилежного прин-

ципу: право єдине в своїй основі.  

Яким чином даний принцип обгрунтову-

ється і як він узгоджується із попереднім прин-

ципом методологічного плюралізму? Право є 

соціальним явищем, воно є породженням суспі-
льства і водночас спрямоване на вплив і взаємо-

дію із ним. Проте соціум – єдиний в своїй основі, 
це цілісне утворення, в основі якого постає лю-

дина, як істота вільна й духовна в своїй сутності, 
і суспільство утворюється внаслідок взаємодії 
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людей в певних об’єктивних умовах. Оскільки 

суспільство єдине і цілісне, так і право як його 

породження – єдине і цілісне. Наскільки сус-

пільство складне й багатоманітне явище і не мо-

же бути пізнане і визначене в одному якомусь 

вимірі (недаремно революціонер в юності 
Б.О.Кістяківський у зрілі роки відійшов від мар-

ксизму як догми, але знову ж таки не відкинув як 

один із засобів соціального пізнання), настільки 

ж і право не може бути пізнане одноманітними 

засобами, проте в кінцевому підсумку воно обо-

в’язково постане як єдине і цілісне. Отже, мето-

дологічний плюралізм є тактичним засобом для 

досягнення кінцевої стратегічної мети пізнання 

права як єдиного цілого. “Методологічний і гно-

сеологічний плюралізм... не виключає монізму в 

остаточному синтезі”[25, c.13], – зазначав вче-

ний.  Тому принцип єдності права постає як кін-

цева мета, ідеал завершеного пізнавального про-

цесу, якій водночас ніколи не може бути завер-

шеним, а тільки певною мірою нашими зусилля-

ми наближеним до нас. Таким чином, уникається 

й загроза еклектичності власної теоретичної 
конструкції, вона розглядається тільки як один з 
етапів правового пізнання, зумовленого відпові-
дним наявним рівнем знань про право. Така по-

зиція характеризує Б.О.Кістяківського, по-пер-

ше, як вельми адогматичного мислителя, по-

друге, ні в якому разі не дозволяє характеризува-

ти його концепцію як еклектичну, проте водно-

час і як односторонньо моністичну. Отже, вче-

ний був у постійному пошуку. Невипадково, що 

одна з його останніх і завершальних праць фор-

мулювалася саме як тільки вступ до філософії 
права (Наука про право. Методологічний вступ 

дофілософії права. – Ярославль, 1917).  

Але давайте поміркуємо стосовно реальної 
можливості концептуального узгодження прийн-

ятих Б.О.Кістяківським гносеологічних принци-

пів пізнання. З нашого погляду, поширене в на-

уці і філософії тлумачення категорій «монізм» і 
«плюралізм» взаємовиключають одне одного так 

само, як і відповідні теоретичні концепції даного 

типу. Моністична теорія заздалегідь виключає 

плюралізм так само, як і навпаки. Монізм тому й 

грунтується на єдиній фундаментальній засаді, 
виходячи з якої в даній системі отримують пояс-

нення і тлумачаться всі можливі явища, охоплені 
даною системою. Плюралізм, навпаки, виходить 

з принципової множинності засад і різнотипності 
пояснень, тому він і є протилежним монізму. 

Монізм – це дедуктивна система, плюралізм – 

індуктивна. Чому ж вони взаємовиключають од-

не одне? Тому що жодний набір чи сукупність 

емпіричних фактів індуктивно ніколи не поро-

джує жодної теорії, проте й жодна теорія не зда-

тна повністю пояснити реальний набір існуючих 

фактів. Тому між цими логіко-пізнавальними 

методами є певна дискретність, розрив, стрибок 

у переході, але прямого зв’язку не має. І дедук-

ція, і індукція зумовлюють пізнання, проте не 

визначають його остаточно, але так само й плю-

ралізм без монізму стає безпідставним і необгру-

нтованим, а монізм стає нереальним і зависаю-

чим в повітрі, разом вимагаючи водночас і тео-

ретичної обгрунтованості і відповідності емпіри-

чній реальності. Намагання Б.О.Кістяківського 

охопити, “оволодіти” в своїх дослідженнях од-

ночасно ці дві несумісні тенденції призводило 

часто-густо його до непослідовності. Спочатку 

він проголошує методологічний плюралізм як 

протизасіб безпечного неврахування всього по-

зитивного, потім, щоб уникнути еклектичності, 
реально стверджує дуалізм субстанціальної при-

роди права (концепція наукового ідеалізму – до 

речі, майже несумісні поняття; суб’єктивно-

об’єктивна природа права тощо) і, нарешті, при-

ходить до єдиної субстанції права – духовної 
природи людини як його основи, найбільш повно 

розробленій в тодішньому неокантіанстві. Це не 

означає, що Б.О.Кістяківський пройшов цей 

шлях однолінійно і в часовому плані однонапра-

влено, зовсім навпаки, цей шлях був пройдений 

ним і в зворотньому напрямку, а потім знову не-

одноразово повторений, швидше всього він обе-

ртався в цьому колі, кожен раз наробляючи нові 
принципово важливі теоретичні результати для 

сучасної правової науки. Ці спіралі-етапи твор-

чої еволюції вченого – можуть бути конкретизо-

вані як в його фактичній біографії, так і в конк-

ретних наукових працях (дивіться нижче бібліо-

графію його праць) і мають приблизно такий ви-

гляд: марксизм – неокантіанство, ідеалізм – нау-

ковість (емпірична соціологія) – методологічний 

плюралізм, інтегративізм – правовий дуалізм – 

ідеалістичний монізм (справедливість як духовна 

сутність людини) – методологічна ефективність 

різноманітних засобів правового пізнання – по-

зитивізм і науковість правового пізнання – прин-

цип єдності права («Наука о праве») – право як 

основа духовної самореалізації людини тощо. 

Отже, ми можемо стверджувати, що основна анти-

номія творчого мислення Б.О.Кістяківського поля-

гає в постійному розв’язанні фундаментальної про-
блеми гармонізації субстанціального дуалізму при-

роди права і способів його пізнання у формі чи то 
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духовно-матеріальної, суб’єктивно-об’єктивної, 
плюралістично-моністичної, формально-догматич-

ної й гуманістично-справедливої, соціально-право-

вої, державно-особистісної  чи то багатьох інших 

формах і відображених в його творах.   

Сучасне українське правознавство стоїть 

перед такими ж самими проблемами, які в свій 

час намагався розв’язувати й Б.О.Кістяківський. 

Якщо відкрити будь-який підручник з теорії 
держави і права останніх років, в ньому ми змо-

жемо досить легко знайти поняття права з 
обов’язковим для таких визначень набором еле-

ментів: право – це: 1) система формально визна-

чених загальнообов’язкових норм; 2) правил по-

ведінки; 3) встановлених або визнаних держа-

вою; 4) які відповідають принципам свободи, 

рівності й справедливості (в іншому варіанті, 
наприклад, “засноване на уявленні про справед-

ливість міра свободи й рівності”); 5) відобража-

ють інтереси (волю) переважної групи насе-

лення, соціальних прошарків; 6) регулює суспі-
льні відносини відповідно до суспільного розви-

тку; 7) забезпечуються всіма засобами легаль-

ного державного впливу аж до примусу. Певна 

різноманітність, нюанси, відхилення у подібних 

визначеннях (з претензією на оригінальність під-

ручника як умови його тиражованого видання) 

не змінюють характеру самого обов’язкового 

набору елементів, без яких втрачається, “зави-

сає” саме поняття права. Проте гносеологічна 

експертиза переліку в цих визначеннях елементів 

свідчить про катастрофічну суперечливість їх 

складових, вони елементарно взаємовиключа-

ються у відповідних правових концепціях і, от-

же, у випадку включення в одному визначені 
стають еклектичними. Так, наприклад, право як 

система норм – основний постулат нормативізму 

із відповідними методологічними наслідками 

(скажімо, необов’язковість їх - норм - реалізації); 
формальновизначені і загальнообов’язкові пра-

вила поведінки, встановлені державою і забезпе-

чені її примусом – основні постулати юридич-

ного позитивізму; справедливість, свобода, рів-

ність – основні постулати теорії природного 

права, які серйозно суперечать позитивістській 

концеції і визнають можливість невизнання не-

правового закону; право як вираз інтересів па-

нуючих соціальних сил, що нав’язують свою во-

лю – основний постулат марксистської кон-

цепції права із зовсім іншим, навіть протилеж-

ним, розумінням обов’язковості і справедливо-

сті; право як соціальний регулятор, породжений і 
зумовлений самим суспільством – постулат соці-

ологічної концепції права; право як вольові від-

носини, що випливають із свідомості індивіда і 
зумовлюють його поведінку, що випливає з 
apriori внутрішнього почуття справедливості – 

основний постулат психологічної концепції права 

тощо.  Наскільки ці концепції суперечать одна 

одній, відомо. Наприклад, соціологічна - досить 

близька марксистській з погляду визнання соці-
уму як базової онтологічної основи, проте кла-

сова інтерпретація останньої повністю обертає 

на протилежне отримані висновки і практичні 
наслідки; так само нормативізм певною мірою 

співпадає з позитивізмом, проте розрив належ-

ного і сущого (наявного) в нормативізмі призво-

дить до суперечності з позитивістським розумін-

ням функціонування права; якщо позитивістська 

позиція намагається бути максимально об’єкти-

вістською, то психологічна концепція абсолютно 

суб’єтивістськи тлумачить всі правові явища, 

водночас суперечить і соціологічній інтерпрета-

ції природи права тощо. З названих суперечнос-

тей і перетинань можна виявити ще безліч варіа-

нтів, проте, як висновок, не слід тоді вважати 

загальноприйняте у наших підручниках еклекти-

чне визначення права (що автоматично перехо-

дить у майже безкінечний перелік опублікованих 

текстів)  як автентично наукове, теоретично по-

слідовне і гносеологічно обгрунтоване.  

Як уникнути даної методологічної ситуа-

ції? Саме приклад творчого підходу до розв’я-

зання теоретико-правових проблем Б.О.Кістя-

ківським сьогодні може нам значною мірою до-

помогти. Що мається на увазі? Насамперед не 

слід боятися критики стосовно розробленої кон-

цепції, яка певною мірою абсолютизує чи сві-
домо перебільшує значення якихось постулатів, 

принципів, що здаються наразі дивними і незро-

зумілими. Мова йде про метод гносеологічної 
абсолютизації, еврістичне значення якого поля-

гає в концептуальному тестуванні обраної пози-

ції, принципу, постулату на можливість раціона-

льно більш досконалої системної інтерпретації і 
пояснення наявної фактографії, емпірично-прак-

тичної реальності. Будь-яка абсолютизація зав-

жди перебільшує і тому автоматично підпадає 

під вогонь критики (досить незручне інтелектуа-

льне відчуття). Проте саме це перебільшення 

тільки й здатне розкрити реальний еврістичний 

потенціал запропонованої теоретичної конструк-

ції. Час, критика “знімає” крайнощі, виправляє 

невірні “перегини”, зате в науці залишається ре-

альний теоретичний доробок, який і надалі слу-

гує дослідникам. Б.О.Кістяківський як справжній 
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вчений ніколи не боявся сформулювати свою 

власну теоретичну позицію і “підставитися” під 

вогонь критики: трансцендентальний ідеалізм в 

науці, марксизм не як зло, а як метод соціальних 

досліджень, методологічний плюралізм, субста-

нціально-правовий дуалізм, людська гідність як 

духовна субстанція права і ліберальна основа 

громадянського суспільства і держави тощо. Чи 

вочевидь не присутні в сучасному правознавстві 
подібні конструкції громадянського суспільства і 
людини як її основної цінності, спроб побудувати 

інтегративну модель правопізнаня, стверджувати 

принцип справедливості як основу духовної сутно-

сті права і т.д.?   

Отже, вітчизняне правознавство чекає ори-

гінальних правових ідей, концепцій, методів і 
методологій (“Нам потрібні божевільні ідеї”, - 

благав відомий вчений Нільс Бор), які змогли б 

забезпечити теоретично насичений матеріал 

(“принцип методологічного плюралізму”) для 

можливого створення універсально-синтетичної 
теоретично обгрунтованої моделі права (“прин-

цип єдності права”), хоча б етапного наближення 

до неї, як це слугує нам прикладом всім своїм 

недовгим творчим життям Б.О. Кістяківський.      
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Summary 

 

The basis of methodological approaches of the scholar lies in constant solving of the antinomy of 

the objective and the subjective in law. At the same time the principle of law unity arises from the spiritual 

nature of the man as the centre of all social and legal problems. Bibliography of Bogdan O. Kistiakivsky’s 
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ТРАДИЦІЙНІ ПАРАДИГМИ ПРИРОДНОГО ПРАВА У СТАРОДАВНЬОМУ СХОДІ 
 

У глибинних основах культури будь-якого 

народу завжди, чи за надзвичайно рідкісним ви-

нятком, містяться певні елементи, які можна на-

звати культурними універсаліями. Підґрунтям 

для них є ті чи інші способи мислення, які в про-

цесі тривалого повторення-закріплення набува-

ють форм означуваних у науці парадигмами ми-

слення. За умови стійкого і тривалого функціо-

нування ці парадигми вважають традиційними. 

Змістом парадигм можуть бути міфологічні, ре-

лігійні, етичні, правові та інші уявлення будь-

якої форми суспільної свідомості. Звісно, нас пе-

редусім цікавлять філософія і право, зокрема ті 
концепції, які, по-перше, пов‘язують між собою 

ці дві сфери вияву людського мислення в обо-

в‘язковому порядку. По-друге, які стосуються 

найдавнішого регіону планети, що по праву вва-

жається зародковим у розумінні виникнення ци-

вілізацій – шумеро-вавілонської, єгипетської, 
давньоіндійської та давньокитайської. 

Процес трансформації понять і уявлень у 

стійкій парадигмальній культурі явища є науко-

вою проблемою, що проектується у глобальних 

вимірах. Вищеназвані цивілізації Стародавнього 

Сходу хоча й були першими, однак уже самим 

фактом свого виникнення зламали вузькі рамки 

племінних культур та сприяли усвідомленню 

спільності між ними. Тим самим вони започатку-

вали процес, який у стрімкому темпі виявляє се-

бе у сьогоднішньому планетарному самоусві-
домленні людства, зокрема усвідомленні ним 

своєї не лише антропологічної єдності як біоло-

гічного роду, а й культурної єдності, де кожен із 
народів вирішує сам для себе дилему із діамет-

рально протилежних тенденцій — до збереження 

унікальності своєї культури і водночас до її зага-

льносвітової уніфікації. Від вирішення цієї ди-

леми залежить доля окремих культур і цивіліза-

цій. Адже, з одного боку, чим більше особливос-

тей матиме будь-яка національна культура, тим 

більший внесок вона здатна зробити до скарб-

ниці світової культури і, тим самим, зберегти 

свою унікальність. Хоча, з іншого боку, стає все 

очевидніше, що культура, яка не перебуває у ко-

нтактах із іншими культурами і не відчуває їх 

впливу, неминуче приречена на відставання від 

темпів світового розвитку. Ступінь засвоєння 

національною культурою світових досягнень і 
водночас здатність її до збагачення світової 
культури є критерієм рівня її розвитку. У цьому 

сенсі окремі дослідники ведуть мову не тільки 

про різнобічність культур, але й про різницю між 

більш чи менш розвинутими культурами 
[3, 

с.494-495]. А для цього слід щонайменше знати, 

пізнавати та порівнювати їх. Вивчення тради-

ційних парадигм мислення, зокрема філософсь-

кого, у народів Стародавнього Сходу відповідає 

зазначеній меті. 
Усе більш очевидним стає той факт, що 

концепції М.Данілевського, О.Шпенглера, 

А.Тойнбі, які ґрунтувалися на розумінні історії 
як певної суми незалежних один від одного цик-

лів еволюції замкнутих культур і цивілізації, ви-

являються після Хіросіми, Чорнобиля, Нью-Йо-

рка не придатними для опису сучасного стану 

окремих культур та культури у цілому, для спроб 

прогнозування перспектив культурного розвитку 

або, за  К.Ясперсом, “духовної ситуації часу”. 

Необхідною умовою зміни ситуації є заміна ста-

рих парадигм мислення 
[8, с.102].  Звідси випли-

ває, що якщо у загальному контексті свідомості 
людства домінує усвідомлення не єдності, а роз-
біжностей культур, то така “духовна ситуація 

часу” загрожує сумною перспективою. Тому ви-

вчення традиційних парадигм мислення людства 

чи окремих його частин у різні історичні епохи є 

справою вдячною з погляду не лише суто науко-

вого, але й морально-етичного – як можливий 

внесок у формування нового планетарного мис-

лення й будівництва єдиного світу. Саме філосо-

фія була і залишається “не тільки візитною карт-

кою цивілізації, культури, але й їх основою та 

животворним елементом… саме філософія була 

тією колискою, із якої виросли і наука, і мистец-
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тво, і мораль, і право і набули статусу самоусві-
домлюваних особливих проявів людського духу 

та практики життєдіяльності людини і суспільс-

тва”
 
[7, с.11]. 

Філософія започаткувалась із постановки 

питання про єдність речей і цілісність світу. Ме-

шканці Стародавнього Сходу були практичними 

філософами, які свої інтуїтивні здогади і по-

чуття, спостереження за розвитком природи та 

суспільства втілювали у міфах, релігіях, мистец-

тві, первісній науці. Філософсько-правові вчення 

зводилися здебільшого до релігійних міркувань, 

морально-етичних установок, природних мотивів 

поведінки людини та пошуків її стимулів. Та-

кими стимулами були певні парадигми (насам-

перед міфи), які стали традиціями. В античній 

науці про право ці явища вперше отримали не 

просто словесний вираз, а були оформлені в ри-

сах логічно струнких концепцій, приведені у си-

стему [1, с.15]. Звісно, вчення Стародавнього 

Сходу не зараховуються до розряду класичного, 

воно більше нагадує метафізичні концепції сема-

нтики як знакові системи, як засіб вираження 

змісту філософсько-правових поглядів, що має 

певний вплив на класичну філософію права. 

Із філософсько-правових проблем, до яких 

давньосхідна наука найбільше тяжіє, є оригіна-

льні міркування про вічні закони Всесвіту, про 

природу людини та її моральну поведінку. З цьо-

го приводу О.Лосєв зазначає, що античний симво-

лізм і всі його види та сфери застосування прихову-

вали під собою деякий загальний життєвий досвід і 
життєве світочуття, які пояснювали своєрідні риси 

всієї теорії, філософії, мистецтва і т. ін. Неможливо 

зрозуміти закінчений організм думки і життя, не 

заглянувши в ті первинні інтуїції, із яких він вирос-

тає [5, с.8]. Отже, спробуємо це зробити, розгляну-

вши філософсько-правову думку про природне 

право Стародавніх – Єгипту, Месопотамії, Хеттсь-

кої держави, Стародавнього і Ранньосередньовіч-

ного (доісламського) Ірану. 

Так, значне місце у спадщині Давньоєги-

петської цивілізації займають погляди на оточу-

ючий світ і пануючі у ньому сили, а також на 

орієнтири поведінки людини та критерії її оці-
нки. В основі поглядів лежало розуміння всього 

укладу життя як встановленого Богом світопоря-

дку [1, с.21].  У “Гімні Атону” відображено абсо-

лютне всевладдя Ра — верховного божества. За-

значається таємниця життя, визначений час про-

живання людини на Землі, наголошується на до-

сконалості вічних законів. При цьому світ побу-

дований так, щоб різні народи не мали потреби 

ворогувати між собою, підкреслюється необхід-

ність і корисність для людського життя природи, 

тварин, птахів тощо. 

“Вислови Іпусера” містять у собі відомості 
про основні парадигми, ціннісні орієнтації життя 

стародавніх єгиптян. Звинувачуючи царя у безді-
яльності, брехні та ненависті автор трактату ві-
дображає поведінку людини стосовно даної си-

туації з метою уникнення безладдя. Людина, на 

його думку, може не втрачати свого онтологіч-

ного призначення: бути шляхетною у горі, прос-

толюдною у радості. Страх, розбій сприяють по-

яві злих людей, псують їх серця, що є великим 

гріхом. Тому виникає потреба не коритися владі 
царя, а шукати щастя у пізнанні, любові. 

“Книга мертвих” стала певною інструкці-
єю для померлих (і водночас повчанням для жи-

вих), які ніби виголошують до Бога дві виправ-

дальні промови згідно Двох Істин (земної і небе-

сної). Із переліку заперечень щодо видів непра-

вомірної поведінки можна зробити висновок, що 

єгиптяни розуміли норми природного права. Зо-

крема, йдеться про терпіння людини, її виваже-

ність, слухняність тощо. Людина згідно такого ро-

зуміння не повинна робити чогось надприродного, 

що не виправдовується, а підлягає обов’язковій са-

нкції, покаранню – вічній смерті. 
Своєрідними нормативно-правовими ак-

тами у Єгипті були “Призначення везира”, “По-

садова інструкція везира”, “Про службові обо-

в’язки везира”. Везир, який здійснював право-

суддя і повсякденне правове регулювання дер-

жавними справами, повинен був бути високомо-

ральною людиною. Незважаючи на існуючі по-

зитивно-правові норми, везир повинен був при-

ймати рішення на власний розсуд, виходячи з 
потреб держави, здорового глузду, за законами 

релігії та природи. 

Аналізуючи “Указ Хоремхеба” можна дій-

ти висновку, що єгиптяни вимагали наявності 
природно-правових рис від особи судді. Він по-

винен бути небагатослівним, благородним, мати 

хист здійснювати правосуддя, вміти умиротворю-

вати людей. Фрагменти природного права у цьо-

му указі прослідковуються у такій вимозі, як 

уміння радитися зі своїм серцем, адже останнє не 

може наштовхнути людину на гріх. Серце лю-

дини повинно бути наповнене природними ком-

понентами, які регулюють людську діяльність. 

Суддя, виконуючи таку процедуру, приноситиме 

щастя для Єгипту, підтримуватиме красу та по-

передні задуми щодо життя на Землі. 
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Досить цікаві висновки можна зробити із 
“Повчань Птахотепа”, де викладені постанови 

щодо поводження людини. Йдеться передусім 

про необмеженість пізнання світу, про те, що 

людський розум є суто раціональним. Користу-

ватися власним розумом чи розумом інших (на-

віть мудреців) недостатньо, адже істина є таєм-

ницею, яку необхідно по-філософськи розуміти. 

Наголошується на необхідності творіння добра, 

дружби, недопущення розпусти, робиться порада 

насолоджувати своє серце любов’ю до сім’ї, що 

дасть добрі результати збереження життя. 

Історико-правова спадщина Стародавньої 
Месопотамії відображає правові уявлення і зра-

зки законодавчого мистецтва. Уявлення про іє-

рархію цінностей та орієнтири поведінки люди-

ни наклали свій відбиток на законодавчу діяль-

ність правителів, визначаючи зв’язок процесу 

міфологізації права з безпосереднім законодав-

чим процесом. Так, давньошумерський мудрець 

Шуруппак давав життєві і практичні поради ра-

зом із повчаннями філософського характеру. У 

його творах обговорюється певний набір життє-

вих реалій, пов’язаних із правилами і нормами 

морально-доброчесної та водночас законослух-

няної поведінки 
[1, с.42-43]. Він повчає жити у 

злагоді з природно встановленими нормами. 

Прагнення встановити природну справед-

ливість висвітлені у “Законах вавілонського царя 

Хаммурапі”. Так, в одній з правових норм відо-

бражена віра у справедливість законів ріки (во-

ди), її магічну силу. Опанування річкою чи не 

опанування нею свідчать, відповідно, про вин-

ність чи невинність людини у чародійстві. При-

родним видається покарання за купівлю завідомо 

крадених речей. Контролюються позички під 

проценти. Не допускається зверхність сильного 

над слабшим. Такі правові норми наближаються 

до природно-правових. 

Природно-правові погляди людини в Ассі-
рії відображені у “Таблиці А” та “Таблиці В”. У 

них йдеться про відповідальність жінки за пра-

вопорушення, права членів сім’ї, правові норми 

для землевласників. Природність цих норм поля-

гає у дотриманні моральних чеснот, терпінні, спра-

ведливості. Особливе місце природно-правові но-

рми займають у регулюванні сусідських відносин, 

утворюючи своєрідне добросусідське право. 

Окремі ідеї природного права розвивались 

у хеттській державі. Так, у “Заповіті Хаттусиліса 

І” відображаються заклики до мудрості, послуху 

батька. Людина завжди повинна настроювати 

себе так, як цього вимагає серце. Це не дасть 

змогу у відповідь на зло чинити зло. Цілком при-

родною є правова норма щодо утримання худоби, 

покарання винних у підпалюванні відповідного 

приміщення і відшкодування нанесених збитків. У 

цьому ми бачимо логіку, відступ від якої був би 

неприродним. 

Важливі думки про природне право зафік-

совані у давньоіранському релігійному пам’ят-

нику зороастризму “Авеста” – збірнику чотирьох 

книг “Вендідад” - “Кодекс проти девів”, “Виспе-

ред” - “Покровителі благих істот”, “Ясна” - “Мо-

ління”, “Яшт” - “Шанування”. Релігійна система 

зороастризму ставила за мету по-філософськи 

осмислити світ, зрозуміти сутність пануючих у 

ньому зв’язків та відношень. Центральне місце у 

цій системі займала етика. В основі вчення Зоро-

астра (Заратуштри) – дуалістична ідея про анти-

номічність і постійну боротьбу світла і темряви, 

добра і зла. Зло і страждання залежать від пове-

дінки самих людей. Люди покликані бути добро-

зичливими, помірними у пристрастях, готовими 

жити в мирі і дружбі з усіма. Вони повинні зро-

бити вільний вибір між Добром і Злом 
[2, с.250]. 

Повчальним є також Сасанидський судеб-

ник “Книга тисячі судових рішень”, який демон-

струє високу філософсько-правову культуру дав-

ніх іранців. Так, вважалося неприпустимим дава-

ти у судах суперечливі покази, змінювати зміст 

позовних заяв, за винятком відсутності при цьо-

му шкоди потерпілому. Щодо жінки, то існували 

такі природні вимоги. Батько повинен утримува-

ти сина лише до повноліття, а дочку – аж до од-

руження. Дружина утримувалась чоловіком до-

вічно. Все це надавало можливість піднести при-

родні здібності та обов’язки чоловічої статі і 
водночас забезпечити природний захист жінок. 

У цілому мета Судебника — утвердити безсмер-

тну правду, впорядкувати людське творіння згід-

но із законами природи (людською природою). 

Отже, багатовікова історія філософії є сві-
дченням вічно живої гідності думки, актуальним 

і повчальним уроком духовного самовизначення. 

Історія філософії – школа виучки розуму. І “дав-

ність” має в цьому розумінні особливий смисл. 

Це не деяка абстрактна “давність”, що губиться в 

тумані минулої старовини. Античність означає 

час виникнення і формування європейської циві-
лізації [6, с.19, 21]. Тому особливо цінним для 

формування вчення про природне право є муд-

рість Стародавнього Сходу. Носіями мудрості 
були жерці Єгипту і Вавілону, старозавітні про-

роки, і ще більш давні легендарні герої — світо-

будівники та релігійні реформатори. Але давньо-
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східна мудрість призначена лише для обраних. 

Вона живе як глибоке таїнство, яке звичайний, 

спеціально не підготовлений людський розум не 

в силах осягнути 
[6, с.107]. Проте можна зрозу-

міти метафізичність цих поглядів, в яких основ-

ною рушійною силою є релігійні переконання, 

спостереження за розвитком суспільства, націо-

нально-етнічні тенденції. Повному же розумінню 

заважає язичницька віра, яка на той час була па-

нуючою. Поклоніння різним богам (міфам) при-

зводить до утворення своєрідної язичницької си-

стеми права. Закони богів слід розуміти як за-

кони розвитку природи, оскільки один бог “від-

повідав” за якесь одне конкретне явище: грім, 

дощ, вітер і т. ін. Тобто мислителі інтуїтивно 

відчували, що існують непізнані вічні закони 

природи, яким слід поклонятися і яких слід боя-

тися, хоча таке “обожнювання” й суперечило 

Старому Заповіту. Закони розвитку природи ста-

ли впроваджувати у справи розгляду поведінки 

людей, судові справи. Однак, генезою природ-

ного права слід вважати природно-правову по-

езію стародавніх. Давньосхідна поезія мала по-

етичну форму природного права. Міфологічні 
погляди на тлумачення права знаходили свій вираз 
у різних гімнах, заповітах, віршах і т. ін. В них ві-
дображено морально-релігійну силу (звичаї, тради-

ції того часу), яка згодом почала поступово “про-

никати” у примітивне законодавство. 

Основним видом законодавства Стародав-

нього Сходу були настанови та укази царів, які 
можна зарахувати до авторської творчості. На-

родна творчість у праві античного світу – це ба-

тьківські постанови, звичаї, повчання. Проте, ав-

торські і народні правові норми не були абстрак-

тними. Їх диктувало саме життя, практичні ситу-

ації. Тим самим зароджувалося позитивне право. 

Постійним опонентом позитивного підходу до 

права завжди поставала ідея природного права 

як такого, що виражає його автентичний смисл, 

конкретний у різних історичних умовах, але та-

кий, що завжди відповідає принципу справедли-

вості [4, с.16]. Щоб встановити справедливість 

давньосхідні царі, під впливом ідей природного 

права, видавали своєрідні нормативно-правові 

акти, але не завжди могли знайти рівновагу. Так, 

якщо у природному праві порушення призводить 

до нещасних випадків, а у релігії зазначається, 

що гріх – це смерть, то царські закони здебіль-

шого відображали адекватність. Звідси й поява 

неприродної жорстокості, смертної кари, ампу-

тації окремих частин тіла. 

Отже, традиційні парадигми природного 

права у Стародавньому Сході можна трактувати 

двояко: як позитивно, так і негативно. Однак ва-

жливим є те, що зароджувалась інтуїція природ-

ного права, яка використовувалась у формуванні 
права позитивного. У подальшому ж розвитку 

людства природне право набуватиме  все більшої 
значущості, аж до усвідомлення своєї не-

від’ємності від права позитивного. 
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Звертаючись до питань функціонування сис-

теми державної влади, а також тих механізмів, за-

вдяки яким уможливлюється її взаємодія з суспіль-

ством, так само, як і її вплив на численні соціально-

економічні та політико-правові відносини, ми з не-

обхідністю маємо долучити до використовуваного 

нами термінологічного апарату й таке поняття, як 

політична участь. У сучасній правовій і політичній 

літературі воно застосовується не лише досить час-

то, але й набуває широкого спектра значення. Зок-

рема, на цьому наголошує  Сідней Верба: поняття 

політичної участі може використовуватися як по 

відношенню до політичних дій окремих громадян і 
їх об’єднань, так і стосовно діяльності провідних 

політичних діячів органів державної влади [15, 

P.46]. Одночасно з цим зазначеним поняттям охоп-

люється такий широкий спектр суспільно-

політичного життя, що починається від виборів і 
численних форм легітимної участі у політико-

правовому житті держави і закінчуючи найрізно-

манітнішими проявами неформального вираження 

політичної волі. Зрозуміло, що подібне “широке” 

розуміння політичної участі як одного з механізмів 

реалізації політичних інтересів громадян у процесі 
здійснення державної влади може призвести до 

повної втрати цим поняттям будь-якого конкретно-

го правового та політиxного значення. Отже, згада-

вши поняття політичної участі, одразу ж визначимо 

не стільки її основних суб’єктів та мотиви їх дій, і 
не механізми її реалізації, а насамперед те, що саме 

ми розуміємо під зазначеним терміном. 

Проте саме у сфері дефініцій часто маємо 

справу з наявністю цілого ряду підходів. У най-

більш загальному вигляді, на нашу думку, їх можна 

поділити на дві основні групи. З одного боку, це ті 
дослідники, які визначають політичну участь як 

одного з показників рівня демократичності полі-
тичної системи. До них можна віднести таких відо-

мих науковців, як Сеймур Ліпсет, Хуан Лінц, Ларі 
Даймонд, Філіп Шміттер, Гільєрмо О’Доннел, 

Адам Пшеворскі та інших. Наприклад, для С.Ліп-

сета політична участь, яка проявляється у можли-

востях впливу громадян на політичних лідерів та їх 

дії, разом з громадянськими і політичними правами 

та свободами і змагальністю в процесі здобуття 

влади, виступає одним з трьох основоположних 

елементів демократії [13, P.42]. На цьому ж наго-

лошує і Ф.Шмітер, з тією лише відмінністю, що для 

нього основною формою політичної участі є пар-

тійна діяльність і відповідно – міжпартійна бороть-

ба за державну владу [14, P.6]. До  речі, на значенні 
партій у процесі реалізації політичної участі наго-

лошують Девід Робертсон, Бінгем Пауел, Джовані 
Сарторі. 

З іншого ж боку, це цілий ряд концепцій, у 

яких політична участь розглядається як результат 

певного ряду політичних дій, що спричиняють змі-
ни в політичній структурі суспільства та впливають 

на функціонування державної влади. При цьому 

основною відмінністю прихильників цієї методоло-

гічної програми дослідження процесів політичної 
участі є те, наскільки широко вони розуміють полі-
тичну участь, тобто те, які саме дії вважати актами 

політичної участі, а які – ні. Очевидно, що одним  із 
найбільш загальних визначень політичної участі є її 
розуміння як однієї з форм політичної діяльності. 
Не вдаючись до критики цієї теоретичної програми, 

слід згадаємо  лише аргументи і висновки, висунуті 
стосовно цього питання О.Семківим: “Політична 

участь у нашому розумінні, – писав він, – виступає 
або як етап, що передує політичній діяльності, або 

як допоміжна сфера, яка може впливати на політи-

ку”[11, c.329]. Тобто, інакше кажучи, поняття полі-
тичної діяльності є значно ширшим за поняття по-

літичної участі, тому ми допускатимемо звичайну 

логічну помилку, якщо намагатимемося тлумачити 

більш конкретне поняття через більш абстрактне. 

Дещо інше розуміння політичної участі за-

пропоноване Робертом Лейном (“Політичне життя: 

чому люди беруть участь у політиці”, 1959). Він 

спробував дещо деталізувати  поняття політичної 
діяльності шляхом запровадження іншого терміна. 

Отже, для нього головним показником політичної 
участі була “активність”. Тобто, сам процес полі-
тичної участі він фактично ототожнив з таким яви-

щем, як політична активність, відповідно до чого 

всі громадяни були поділені ним на “учасників” та 

“спостерігачів” (spectators). Приблизно такої ж ду-

мки дотримувався Лестер Мілбрет (“Політична 

участь”, 1965), для якого показником рівня полі-
тичної участі виступали політичні зусилля грома-

дян (political effort). Безумовно, активність грома-

дян є надзвичайно важливим елементом політично-

го життя, однак при цьому не можна не помітити 
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того, що за своїм обсягом поняття політичної акти-

вності значно ширше, ніж політична участь, і охоп-

лює майже всю сферу суспільно-політич-них від-

носин. До цієї ж “широкої” інтерпретації політич-

ної участі можна віднести і всі ті визначення, які 
тлумачать її як намагання здійснювати вплив на 

розподіл влади в суспільстві. На перший погляд, 

подібна дефініція видається цілком правомірною і 
методологічно продуктивною, та насправді вона 

фактично є визначенням не стільки політичної уча-

сті, скільки політики взагалі, чи “світу політично-

го” як “арени конкурентної боротьби представників 

різноманітних соціально-політичних сил за владу 

та право діяти від імені цих сил” [6, c.213]. 

Як безпосередній  протилежний  підхід  ви-

ступає концепція, прихильниками якої є такі дослі-
дники, як Річард Хофферберт, Вальтер Бернхем, 

Мартін Нідлер, Доналд Мак Кроун. Згідно з  їх-

ньою  позицією, політична участь має розглядатися 

лише в контексті виборчих процесів. Тобто, основ-

ним і практично єдиним показником рівня політич-

ної участі виступає актив-ність громадян у процесі 
періодичних виборів до органів державної влади та 

місцевого самоврядування. Яскравим прикладом 

реалізації цієї методологічної настанови у розумін-

ні політичної участі, може бути  праця В.Бернхема 

“Теорія і дослідження виборів” (1974), в якій він 

аналізує історичну генезу динаміки політичної уча-

сті, спираючись винятково на показники виборчої 
активності громадян. Незважаючи на всю продук-

тивність цього підходу, на нашу думку, було б  по-

милково повністю з ним погоджуватися. Спра-ва в 

тому, що його послідовне застосування змушує нас 

прийти до висновку, що громадяни фактично здій-

снюють акти політичної участі лише в процесі ви-

борів, а решту часу вони проводять в очікуванні 
чергових виборів, формуючи свою власну політич-

ну позицію. Очевидно, що такий висновок зовсім 

не є справедливим, оскільки у цьому разі все полі-
тичне життя було жорстко скорельованим з фазами 

виборчого процесу. Так само   не можна  стверджу-

вати й те, що саме вибори є найбільш ефективним 

та дієвим засобом впливу на державну владу. Отже, 

підсумовуючи зазначені способи розуміння та ви-

значення політичної участі, спробуємо зафіксувати 

їх в одній дефініції. Зважаючи на щойно наведені 
недоліки “широкої” інтерпретації політичної учас-

ті, можемо визначити її як легальну діяльність гро-

мадян та їх об’єднань, яка так чи інакше має на меті 
вплив на державну владу та її дії. Безумовно, що 

така дефініція може комусь видатися досить  “вузь-

кою”, але вона має незаперечні переваги. З одного 

боку, фіксуючи її зв’язок з державною владою, її 

формуванням та функціонуванням, можемо досить 

чітко відділити політичну участь від усіх інших 

проявів суспільного життя, а з іншого, визначаючи 

її як “легальну” діяльність, тобто таку, що здійсню-

ється на підставі законів і в межах єдиного для 

держави і для суспільства конституційного поля, 

виводимо її зі сфери непублічного тиску на інсти-

тути та органи державної влади. 

Водночас запропоноване визначення дозво-

ляє розв’язати ще декілька суттєвих проблем. По-

перше, визначаючи суб’єктами політичної участі 
окремих громадян та їх об’єднання, ми не відноси-

мо до цієї категорії тих осіб, яких можна визначити, 

як професійних політиків чи політиків за родом 

діяльності, оскільки у цьому випадку акти політич-

ної участі носять перманентний чи постійний хара-

ктер, адже політик, за визначенням, вдається до  

політичних  дій завжди. По-друге, у якості політич-

них актів розглядатимуться  лише ті, що мають на 

меті вплив на державну владу. Тобто до політичних 

актів не відноситимемо ті дії, спрямовані на під-

тримку існуючої державної влади. Це різноманітні 
церемоніальні мітинги, маніфестації, демонстрації, 
які покликані продемонструвати владі її підтримку 

з боку громадян. Подібний крок зумовлюється тим, 

що політична участь не є результатом конститую-

вання загального державного чи національного ін-

тересу. Наприклад, коли в інтересах нації, партії чи 

держави люди мають ма-сово і публічно демон-

струвати свою відданість чи лояльність існуючому 

політичному режиму. Навпаки, сам цей інтерес на-

буває свого вираження, чи, як казав Г.Алмонд, “ар-

тикулюється”, лише в процесі політичної участі. 
По-третє, акти політичної участі у нашому тлума-

ченні безпосередньо спрямовані на державну вла-

ду. Інакше кажучи, на відміну від позиції тих до-

слідників, які доводять, що об’єктом політичної 
участі може виступати будь-яка спілка людей, 

об’єднаних майже за будь-яким принципом: ро-

динним, професійним, добровільним тощо. Ми 

швидше схильні солідаризуватися з підходом 

С.Верби, для якого основоположним об’єктом по-

літичної участі завжди виступає лише державна 

влада [15, P.47]. По-четверте, наголошуючи на легі-
тимній формі політичної участі, ми отримуємо на-

году чітко відокремити політичну участь від таких 

форм впливу на державну владу, як корпоративний 

тиск промислово-фінансових груп, масові завору-

шення, розпалювання національної ворожнечі, під-

бурення до повалення конституційного режиму, 

заколоти, політичні вбивства, провокації і т.ін. 

Хоча не викликає жодного сумніву, що не-

зважаючи на універсальність таких понять, як гро-
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мадська активність та державна влада, їх  можна 

використовувати при аналізі будь-яких політичних 

режимів, форм правління та державного устрою, 

тим не менше,  зазначимо наявність тісного взаємо-

зв’язку між існуючими у тій чи іншій державі фор-

мами політичної участі та рівнем її правового за-

безпечення. При цьому потрібно мати на увазі не 

стільки формальну констатацію на конституційно-

му та законодавчому рівні тих чи інших можливос-

тей легітимного впливу на державну владу, скільки 

реальне запровадження прав політичної участі. На-

приклад, і за радянських часів формально існував 

демократичний інститут виборів. Однак насправді 
самі вибори (які мали безальтернативну основу) 

було перетворено не більш, як на зовнішній меха-

нізм легалізації формування партійно-владних ор-

ганів. Так саме, крім можливої розбіжності між 

формальним і реальним правом, можна вказати й 

на те, що навіть за умов демократичного управ-

ління та демократичних політичних систем харак-

тер визначення сукупності прав, необхідних для 

здійснення актів політичної участі, далеко не зав-

жди однаковий. Зокрема, в одних конституціях ці 
права прописані досить  чітко і ретельно, як  прави-

ло, вони викладені у якості переліку таких прав, як 

право обирати та бути обраним, право на приєд-

нання до політичних асоціацій, право на петиції, 
право на свободу слова, зібрань тощо, а в інших – 

вони визначаються в найбільш загальному вигляді. 
І, нарешті, останній момент, на який необ-

хідно вказати, стосується того, що деякі дослідники 

визначають поняттям “якості демократії”. Справа в 

тому, що навіть і тоді, коли ми маємо справу з реа-

льними та однаково зафіксованими на конститу-

ційному рівні правами, ми все одно не можемо за-

лишати поза нашою увагою загальні властивості 
політичної системи. Йдеться насамперед про пере-

хідні політичні системи. У тому випадку, коли пе-

рехід здійснюється в напрямку від авторитаризму 

(тоталітаризму) до демократії, державна влада на-

справді створює досить широкі можливості для 

здійснення впливу на неї з боку громадськості чи 

інститутів громадянського суспільства, якщо вони, 

звичайно, сформувалися (адже важко говорити, 

наприклад, про об’єктивне висвітлення засобами 

масової інформації політичних подій, якщо всі во-

ни безпосередньо залежать від держави та її орга-

нів). Однак при цьому вона завжди може встанови-

ти обмеження для цієї політичної участі. Скажімо, 

свобода слова допускається, але лише до певної 
межі. Яскравим прикладом цього може бути стан із 
засобами масової інформації в Росії та в Україні; 
вибори проводяться, але їх результати можуть бути 

сфальсифікованими; багатопартійність є, але самі 
партії чи не мають взагалі впливу на державну вла-

ду, чи фактично виступають її органами і т.ін. 

Отже, пам’ятаючи про ці можливі відміннос-

ті при аналізі політичної участі в різних політичних 

системах, потрібно виділити її загальні чи універ-

сальні види. Першим у нашій класифікації буде 

такий вид політичної участі, як вибори. Його зна-

чущість не ставиться під сумнів практично жодним 

із учених, незалежно від того, якої методологічної 
позиції він дотримується. Більше того, інститут 

виборів необхідно визнати і одним з найбільш си-

льних засобів впливу на державну владу. Хоч при 

цьому вибори, як одна з форм політичної участі, 
відзначаються і рядом досить специфічних рис. По-

перше, демократичні вибори, тобто такі, коли гро-

мадянам забезпечена можливість обирати вільно і 
на альтернативній основі, завжди створюють у сус-

пільстві ситуацію конфлікту. Змістовний аналіз 
вирішення цих конфліктів надає Джузеппе Ді Пал-

ма [12]. Звичайно, що цей конфлікт носить легалі-
зовані форми: наприклад, далеко не всі дії визна-

ються допустимими під час проведення передвибо-

рчої компанії і за порушення правил передвиборчої 
агітації до порушників можуть бути вжиті досить 

жорсткі заходи. Однак сама ситуація “виборчого 

змагання” доволі часто суттєво змінює пріоритети, 

і вже не сам громадянин обирає того чи іншого 

представника: політичну партію, програму, плат-

форму тощо, а вибирають цього громадянина за 

допомогою сучасних виборчих технологій чи “ін-

дустрії” сучасного політичного процесу [10, c.111], 

змушують зробити певний вибір. По-друге, акт ви-

борів завжди є індивідуальною дією. Хоч по від-

ношенню до об’єктів вибору - органи первинного і 
вторинного представництва - ця індивідуальна дія, 

про що зазначає М.Цвік, може носити прямий і по-

бічний характер. Скажімо, такі органи державної 
влади, як Верховна Рада України, Президент Укра-

їни, органи місцевого самоврядування обираються 

безпосередньо громадянами, а такі як Кабінет Мі-
ністрів України, Верховний та Конституційний су-

ди України та інші є представниками народу вже 

через ті обрані виборцями органи, які їх сформува-

ли [8, c.151]. При цьому не можна забувати, що од-

нією з ознак демократичних виборів є їх таємність, 

тобто жоден виборець не має пояснювати мотиви 

свого вибору – він може голосувати за будь-якого з 
перелічених у виборчому бюлетені кандидатів і 
керуватися будь-якими мотивами, починаючи від 

підтримки політичної програми і закінчуючи зов-

нішньою привабливістю кандидата. І, по-третє, по-

літичні вибори передбачають найменший рівень 
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ініціативи в процесі політичної участі. Мається на 

увазі те, що сама держава створює для громадянина 

таку ситуацію, коли вся його ініціатива зводиться 

до того, аби прийти на виборчу дільницю і віддати 

свій голос на ту чи іншу користь. Більше того, як-

що в усіх інших випадках  політичної участі недо-

статній рівень ініціативності та активності має сво-

їм наслідком відсутність впливу на державну владу, 

то вибори практично завжди змінюють структуру 

державної влади та впливають на загальну політи-

ко-право-ву атмосферу в суспільстві і державі. Для 

виборів завжди існує мінімальна межа учасників, а 

якщо вона не досягається, то вибори переносяться, 

чи призначаються нові. 
Як правило, порядок та основні принципи 

виборчого процесу, як однієї з основних форм по-

літичної участі, встановлюються як на конститу-

ційному рівні, так і на рівні спеціальних виборчих 

законів. Що ж до першого, то тут можна навести 

приклади з конституцій майже будь-якої сучасної 
держави. В Конституції України це стаття 38, де 

зазначено, що громадяни мають право брати участь 

в управлінні державними справами, вільно обирати 

і бути обраними до органів державної влади та ор-

ганів місцевого самоврядування; в Конституції Іс-

панії це стаття 23: “громадяни мають право брати 

участь в управлінні державними справами як без-
посередньо, так і через своїх представників, які ві-
льно обираються на періодичних виборах на основі 
загального виборчого права”. А в Конституції Пор-

тугалії взагалі існує окрема глава “Права, свободи 

та гарантії політичної участі”, статті 48 та 49 якої 
закріплюють за всіма громадянами віком понад 

вісімнадцять років право брати участь у виборах, в 

політичному житті та вирішенні суспільних питань. 

До речі, своє підкріплення ці загальні принципи 

політичної участі шляхом виборчої активності на-

були і в чинному міжнародному законодавстві. На-

приклад, у статті 21 Загальної декларації прав лю-

дини зазначено, що “кожна людина має право бра-

ти участь в управлінні своєю країною безпосеред-

ньо чи через посередництво вільно обраних пред-

ставників” [9, c.42]. Ця ж норма міститься і в статті 
25 Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права: “кожен громадянин повинен мати без 
будь-якої дискримінації і без необґрунтованих об-

межень право і можливість: брати участь у веденні 
державних справ як безпосередньо, так і через посе-

редництво вільно обраних представників; голосувати 

і бути обраним на справжніх періодичних виборах, 

які відбуваються на основі загального і рівного ви-

борчого права при таємному голосуванні і забезпе-

ченні вільного волевиявлення виборців” [9, c.60]. 

Що ж до України безпосередньо, то, висвіт-

люючи проблему законодавчого забезпечення в 

нашій державі такої форми політичної участі, як 

вибори, мусимо згадати прийняття і вступ дію та-

ких важливих нормативно-правових актів, як Зако-

ни України “Про вибори Президента України” [5] 

від 5 березня 1999 року, “Про вибори депутатів мі-
сцевих рад та сільських, селищних, міських голів” 

[3] від 14 січня 1998 року, “Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим” [4] 

від 12 лютого 1998 року, “Про вибори народних 

депутатів України” [2] від 24 вересня 1997 року. 

Причому згаданими законами визначаються 

практично всі питання забезпечення цієї форми 

політичної участі, починаючи від загальних прин-

ципів виборчого права і закінчуючи безпосередні-
ми механізмами їх проведення. Зокрема, в статті 1 

Закону України “Про вибори Президента України” 

зазначено, що Президент України обирається гро-

мадянами України на основі загального (право 

обирати мають громадяни України, яким на день 

виборів виповнилося вісімнадцять років, а будь-які 
прямі або непрямі привілеї або обмеження вибор-

чих прав громадян України за ознаками раси, ко-

льору шкіри, політичних, релігійних та інших пе-

реконань, статі, етнічного та соціального похо-

дження, майнового стану, місця проживання, за 

мовними або іншими ознаками забороняються), 

рівного (громадяни України беруть участь у вибо-

рах на рівних засадах, тобто кожний виборець має 
один голос) і прямого (Президент України обира-

ється безпосередньо виборцями) виборчого права 

шляхом таємного голосування (контроль за волеви-

явленням виборців забороняється). При цьому 

участь громадян України у виборах  Президента 

України є добровільною, тобто ніхто не може бути 

примушений до участі чи неучасті у виборах, а 

процеси підготовки і проведення виборів, згідно зі 
статтею 7, здійснюються відкрито і гласно. Що ж 

до останньої норми, то вона означає те, що: а) рі-
шення органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, виборчих комісій, що стосуються 

виборів Президента України, доводяться до відома 

громадян через засоби масової інформації; б) вибо-

рчі комісії відповідно інформують громадян про 

свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про 

утворення територіальних виборчих округів і діль-

ниць, забезпечують можливість для ознайомлення 

їх із списками виборців, надають іншу інформацію; 

в) засоби масової інформації зобов’язані об’єк-

тивно висвітлювати хід підготовки і проведення 

виборів, їх представникам гарантується безпереш-



В.М. Скрипнюк  

20                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 161. Правознавство. 

кодний доступ на всі збори і засідання, пов’язані з 
виборами. 

Наступним видом політичної участі є участь 
у передвиборчій кампанії, під якою мається на увазі 
встановлений законом період, протягом якого здій-

снюється організаційна, ідеологічна, пропагандист-

ка, інформаційна підготовка виборів [7, c.201]. Во-

на, безумовно, тісно пов’язана з процесом виборів, 

але в багатьох дослідженнях західних авторів по-

няття виборів і виборчої компанії часто розгляда-

ються окремо. Справа в тому, що під час виборів 

кожен громадянин має контроль лише над єдиним 

голосом – своїм власним. І лише цим своїм голосом 

він може впливати на формування органів держав-

ної влади, на ту політику, що ними проводиться чи 

проводитиметься і т.ін. На відміну від цього, участь 

у передвиборчій компанії дозволяє громадянину 

здійснювати вплив на державну владу шляхом збі-
льшення потенційної кількості голосів за ту полі-
тичну силу, з якою він асоціює майбутню державну 

владу. Як і вибори, участь у передвиборчій компа-

нії має надзвичайно вагомий вплив на державну 

владу. Та на відміну від виборів, вона дозволяє зна-

чно підвищити рівень “інформованості” політичної 
участі. Участь у виборчій компанії завжди перед-

бачає більш тісний контакт між виборцем-

учасником компанії та підтриманим ним кандида-

том, адже першому доводиться не лише віддати 

свій голос, але й переконувати зробити те ж саме 

інших виборців. Разом з тим, на відміну від вибо-

рів, участь у компаніях є не індивідуальною, а ко-

лективною дією, що зумовлює ще дві специфічні 
риси цієї форми політичної участі. По-перше, для 

громадян-учасників передвиборчої кампанії голо-

вним виступає процес популяризації чи поширення 

тих чи інших політичних цінностей та політичних 

пріоритетів, а не кінцевий результат, хоч, зрештою, 

на нього все, так би мовити, і “працює”. А, по-

друге, участь у передвиборчій компанії вимагає від 

кожного з громадян значно більшого рівня зусиль 

та ініціативності, ніж під час виборів. Тобто, гро-

мадянин має не просто у встановлений державною 

владою день та у розробленому і забезпеченому 

порядку віддати свій голос за когось, але докладати 

чималих зусиль, аби щоденно поширювати ті чи 

інші політичні цінності, норми, пріоритети тощо. 

І, нарешті, двома останніми формами полі-
тичної участі є “спільна громадська політична 

участь” та “індивідуальна громадська політична 

участь”. Їх відмінність від двох щойно описаних 

форм політичної участі полягає в тому, що вони 

мають своїм об’єктом не державну владу в цілому 

чи якусь з її гілок, як у випадку виборів, а окремі 

органи державної влади чи окремих політиків. Що 

ж до їх відмінності між собою, то вона стосується 

винятково суб’єктивної сторони справи. Тобто у 

першому випадку суб’єктом політичної участі ви-

ступають об’єднання громадян, а у другому – 

окремо взяті громадяни. Хоч подібна відмінність у 

суб’єкному складі спричиняє і певні відмінності 
щодо вимог політичної участі. Так, у першому ви-

падку вони, як правило, стосуються більш-менш 

загальних соціальних чи політичних проблем і від-

повідно їх розв’язання є основною метою цієї фор-

ми політичної участі. А у другому здебільшого 

йдеться про конкретні питання, які можуть бути 

безпосередньо вирішені шляхом втручання того чи 

іншого державного чиновника. Зрозуміло, що з по-

гляду  ступеня свого тиску на державну владу 

останні дві форми менш значущі (сильні), ніж ви-

бори та участь у кампанії. Водночас вони передба-

чають і найвищий рівень ініціативності та поінфо-

рмова-ності як про політиків, так і про ті проблеми, 

які мають бути розв’язаними. 

В результаті чого, порівнюючи такі показни-

ки, як сила впливу на державну владу (А), характер 

участі (Б), ступінь конфліктності (В), рівень ініціа-

тивності (Г) та кооперація з іншими громадянами 

(Д), можна сформулювати властивості кожної з 
вищеперелічених форм політичної участі: вибори: 
(А) високий рівень впливу; (Б) колективний; (В) 

високий; (Г) низький; (Д) незначна; участь у пе-

редвиборчій компанії: (А) високий рівень впливу; 

(Б) колективний; (В) високий; (Г) відносно висо-

кий; (Д) відносно висока; спільна громадська полі-

тична участь: (А) відносно низький рівень впливу; 

(Б) колективний; (В) відносно високий; (Г) віднос-

но високий; (Д) відносно висока; індивідуальна 

громадська політична участь: (А) низький рівень 

впливу; (Б) індивідуальний; (В) низький; (Г) висо-

кий; (Д) незначна. Хоч, не зважаючи на значний 

рівень універсальності цих трьох основних форм 

політичної участі, варто, тим не менше, відзначити, 

що перші три з них характеризуються яскраво ви-

раженою специфікою щодо кожної окремо взятої 
держави. Зокрема, оскільки всі вони є колективни-

ми діями, то, очевидно, що їх властивості значно 

залежатимуть від того, наскільки і як саме (ми має-
мо на увазі рівень законодавчого забезпечення цих 

процесів) впорядковані в державі процеси мобілі-
зації суспільних зусиль, наскільки розвинена мере-

жа громадських організацій, якою є партійна сис-

тема, рівень розвитку інститутів громадянського 

суспільства, наявність відпрацьованих законодав-

чих механізмів, які захищають колективні права 

громадян, тощо. 
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Отже, підводячи підсумки  вищезазначеного 

аналізу, можна сформулювати такі положення. 

Перш за все, незважаючи на значні відмінності що-

до забезпечення політичної участі у різних держа-

вах, можна зафіксувати певні загальні форми полі-
тичної участі, які характеризують практично всі, 
без винятку, політичні режими демократичного та 

перехідного типу. За авторитарних режимів, як за-

значалося, політична участь носить лише формаль-

ний характер, а тому не може розглядатися як засіб 

впливу на державну владу та на реалізований нею 

політичний, соціальний, економічний, ідеологічний 

курс, що, в свою чергу, відкриває досить широкі 
можливості для подальших досліджень у галузі 
правової  та політологічної компаративістики. По-

друге, здійснюючи загальний аналіз форм політич-

ної участі у кожній окремій ситуації, треба постій-

но мати на увазі й основоположні ознаки правового 

та соціально-економічного життя держави. При 

цьому саме факт наявності чи відсутності необхід-

них правових інститутів виступає важливим критері-
єм того, чи справді ми маємо справу з “реальною”, 

чи лишень “формальною” політичною участю, і, від-

повідно – “справжньою” чи “удаваною” демократі-
єю. Остання проблема, на нашу думку, – одна з най-

актуальніших, коли йдеться про оцінку як нинішньої 
ситуації в Україні, так і результатів, досягнутих про-

тягом останніх десяти  років державотворення. 
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ДЖЕРЕЛА ПРАВА УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ- ХVІІІ СТОЛІТЬ 

 

З погляду сучасної теорії права, поняття 

джерело права вважається одним із засобів фор-

мування національної правової системи, яка ви-

користовується і визнається судами [1, с.113]. 

Під джерелом права розуміють офіційні доку-

менти, які містять норми права; їх називають 

письмовими джерелами [1, с.113]. Джерелом 

права є також різноманітні явища, інститути та 

установи, які безпосередньо не беруть участі у 

процесі формування права, а тільки стимулюють 

його. І, нарешті, під джерелом права розуміють 

конкретні форми і процеси, за допомогою яких 

право набуває реальності. До таких форм і процесів 

відноситься судова правотворчість, формування 

традицій і звичаїв. Усі зазначені джерела права 
називають юридичними джерелами [3, с.83, 91]. 

У результаті національно-визвольної війни 

українського народу виникла не тільки Україн-

ська держава, а й з’явилися нові джерела права – 

це, насамперед, закони, що видавалися українсь-

кою владою; звичаєве право окремих земель по-

чало трансформуватися в суто національне, так 

зване загальне право. Сучасні дослідники історії 
українського права зазначають, що “Загальне 

право України – це юридичні норми, які були 

вироблені українським народом протягом усього 

періоду його існування і містять у собі дуже ви-

сокі поняття справедливості, добра, щирості, до-

брозичливості, миролюбства, працьовитості, гід-

ності, чесності і у цілому найвищі поняття люд-

ської гуманності” [4, с.5]. Норми загального права 

поширювалися на всі верстви українського  насе-

лення та проникали у такі важливі сфери життя як 

адміністративна, карно-правова та судова. 

Завдяки діяльності сільських громад було 

створено велику кількість норм українського за-

гального права. Окрім громади, існувала ще й 

“копа”, або “купа” – організація, яка базувалася 

на морально-етичних нормах, а юридичною фо-

рмою її спільності була кругова порука і кругова 

відповідальність. “Купа” або “копа” виникла в 

Україні раніше за державу і функціонувала спо-

чатку як орган самоврядування, і тільки з часом 

стала судовим органом. У всіх редакціях Литов-

ського статуту узаконювалось існування копних 

судів в Україні. За твердженням дослідників з 
історії українського права, копні суди в Україні 

існували не тільки у ХVІІ, а й у ХVІІІ столітті 
[5]. Участь у роботі копного суду брали жителі 
певної території. Це було їхнє право, а в окремих 

випадках, і обов’язок. Особа, яку кликали до ко-

пного суду, повинна була обов’язково з’явитися. 

Якщо вона не з’являлася три рази на копу, то із 
підозрюваної перетворювалася на винувату з 
усіма відповідними для неї наслідками. 

У копних судах розглядали справи, які ма-

ли як публічний характер, так і ті, що стосували-

ся інтересів приватних осіб. Копні суди розгля-

дали як кримінальні, так і цивільні справи. Най-

частіше на копних судах розглядали майнові 
злочини – крадіжку різних речей; знищення май-

на будь-яким способом; свавільне користування 

чужим майном; привласнення дорученого майна. 

Серед справ цивільного права копні суди розгля-

дали спори щодо права власності і права воло-

діння землею, розмежування землі, порушення 

договору оренди, родинні справи тощо. Вирішу-

ючи ту або іншу справу, учасники копних судів 

керувалися звичаями та власним переконанням, 

совістю, розумінням справедливості тощо. 

У цілому діяльність копних судів в Україні 
породжувала так зване копне право, яке було 

складовим елементом загального права. Сучасні 
дослідники роблять висновок про те, що загаль-

не право України складалося з двох основних 

елементів: а) наявності високого рівня правосві-
домості народу і б) масової реалізації цієї право-

свідомості [4, с.50]. Загальне право України було 

настільки досконалим, що держава визнала його 

поряд з нормами писаного права складовим еле-

ментом національної правової системи. 

Джерелом права Української держави був 

також закон. Після перших успіхів українського 

народу в національно-визвольній війні були ска-

совані ті законодавчі акти польської влади, які 
закріплювали панівне становище польських фео-

далів в Україні. Найбільш відомими серед таких 

актів були: “Статут на волоки”, “Ординація вій-

ська Запорозького” та Королівські і сеймові кон-

ституції [7, с.107]. Норми ж Литовського статуту 

були чинними в Україні аж до кінця  ХVІІІ сто-

ліття [4, с.50]. Отже, одним із джерел права 

Української держави було польсько-литовське 

законодавство. 
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Найважливішим джерелом права другої 
половини ХVІІ століття були нормативні акти, 

що виходили від органів влади Української дер-

жави – Гетьмана та Генеральної військової кан-

целярії. Нормативні акти Української держави 

видавалися у формі універсалів, декретів, орде-

рів, інструкцій та листів. Гетьманські універсали 

адресувалися всьому населенню або окремим 

верствам Української держави та окремим уста-

новам, юридичним та фізичним особам. Геть-

манські ордери стосувалися вирішення конкрет-

них питань суспільно-політичних відносин, а 

гетьманськими інструкціями визначався меха-

нізм реалізації рішень вищих органів влади, по-

рядок діяльності судових органів, установлюва-

лися права та обов’язки службовців. 

У ХVІІІ столітті наступають певні зміни у 

джерелах права України. Це спричинилося, на-

самперед, посиленням втручання царської влади 

у внутрішні справи України та поширенням на її 
землі російського законодавства. Такі царські 
укази, як Указ про єдиноуспадкування (1714 р.), 

Табель про ранги (1722 р.), Маніфест про скасу-

вання гетьманства (1764 р.) та Указ від 1783 р. 

про закріпачення українських селян стали визна-

чальними не тільки у зміні суспільно-політич-

ного ладу країни, а й у зміні джерел права. На 

Україну, зазначав відомий дослідник джерел 

українського права А.П.Ткач, у ХVІІІ столітті 
“була поширена більшість основних законодав-

чих джерел російського права” [8, с.48]. Юриди-

чними актами царської влади для України по-

ступово створювались спеціальні норми матеріа-

льного і процесуального права. 

З метою поширення на Україну російсько-

го законодавства царське самодержавство на по-

чатку 20-х років ХVІІІ століття вирішило пере-

глянути норми українського права через його 

систематизацію [4, с.52]. У 1721 році гетьман 

І.Скоропадський створив комісію для перекладу  

російською мовою Литовського статуту, “Спеку-

люм Саксонум” Н.Яцкера та П.Щербича та “По-

рядок цивільних прав” Б.Гроїцького. З різних 

причин комісія не виконала свою роботу. У 1728 

році імператорським указом було створено ко-

дифікаційну комісію, яка мала уніфікувати та 

скоротити діюче в Україні законодавство, внести 

до нього зміни та додатки. Комісія завершила 

свою роботу у 1743 р., створивши “Звід права, за 

якими судиться малоросійський народ”, який має 

не тільки високий техніко-юридичний рівень, але 

й оригінальну форму, структуру та зміст. Разом з 
тим комісія зазначала, що вона прагнула внести 

до “Зводу” ті норми, які не суперечили царським 

указам [9, с.462]. “Звід права, за якими судиться 

малоросійський народ” не було затверджено 

царським урядом, поскільки він суперечив полі-
тичним інтересам самодержавства, як і його по-

точному законодавству [8, с.88]. 

Іншим юридичним документом, який дає 

можливість установити джерела права України 

ХVІІІ ст., був “Суд і розправа в правах Малоро-

сійських” (1750 р.), складений тогочасним украї-
нським правознавцем Федором Чуйкевичем. Фе-

дір Чуйкевич був досить освіченою людиною, 

тривалий час служив у генеральному суді поміч-

ником писаря, тому був добре обізнаний як з 
українським судоустроєм, так і з правом, яке за-

стосовували суди в Україні. “Суд і розправа в 

правах Малоросійських” вміщував систематизо-

вані правові норми і складався із декількох час-

тин: перша – про докази; друга – про рочки і ро-

ки; третя – про процес; четверта – про апеляції; 
п’ята – про виконання рішень суду; шоста – про 

посаг та віно; сьома - про давність земську; во-

сьма і дев’ята – про необхідність запровадження 

межових судів та безапеляційність рішень гене-

рального суду. Ф. Чуйкевич, на думку відомого 

українського дослідника професора Кульчицько-

го В.С., “часто висловлює своє критичне відно-

шення до тодішнього судоустрою та окремих 

норм матеріального і процесуального права, 

пропонує зміни в них”  [10, с.83]. У збірнику Ф. 

Чуйкевича викладено норми по окремих інститу-

тах судового процесу і судової організації. Укла-

дач збірника поділив справи на цивільні та кри-

мінальні:  він вказав на 25 видів справ цивільних та 

19 – кримінальних, з них – чотири види справ, що 

підпадають під альтернативну підсудність [8, 

с.118]. У цілому у праці Ф.Чуйкевича вміщені  пра-

вові норми, що були чинними в Україні, і їх аналіз 
дає можливість зробити висновок про те, що вони 

базувалися головним чином на загальному праві. 
Іншими юридичними пам’ятками України, 

з яких ми дізнаємося про джерела українського 

права ХVІІІ століття, були “Екстракт малоросій-

ських прав”(1767 р.) та “Екстракт з указів, ін-

струкцій та настанов з поділом на предмети на 

дев’ятнадцять частин” (1786 р.). “Екстракт мало-

російських прав” було укладено помічником пи-

саря генерального суду О.А.Безбородьком. Цей 

збірник вміщував різноманітний юридичний ма-

теріал, починаючи з королівських грамот та ге-

тьманських універсалів, витягів із збірників маг-

дебурзького права та литовських статутів і судо-

вої практики. Збірник добре систематизований і 
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складається із вступу та 16 розділів і дає можли-

вість не тільки усвідомити найважливіші сторони 

суспільно-політичних і економічних відносин та 

військову організацію українського суспільства, 

але й визначити джерела та основні риси окремих 

галузей та інститутів тогочасного українського 

права. Норми кримінального та кримінально - про-

цесуального права викладені у четвертому розділі – 

“Про порядок ведення справ” [8, с.131]. 

Екстракт з указів, інструкцій та настанов 

складено, коли в Україні було ліквідовано пол-

ковий адміністративний поділ та органи місцево-

го самоврядування; їх замінено намісництвами 

та призначено новий апарат місцевих органів [8, 

с.134]. Цей збірник є доповненням і частковою 

переробкою екстракту малоросійських прав 1767 

року. Серед нововведень досліджуваного збірни-

ка треба виділити розділ ІІІ – Про апеляцію, ХІІ -
й – Про добровільні компанійські полки та ХІХ –

й – Про розкольників, які поселилися у Малоро-

сії із великоросійських і різних людей. В Екстра-

кті з указів, інструкцій та настанов (1786 р.) до-

сить докладно подано джерела права України. 

Аналіз укладених українськими правника-

ми у ХVІІІ столітті юридичних збірників дає 

можливість зробити висновок про те, що джере-

лами права України досліджуваного періоду бу-

ли законодавчі акти органів державної влади 

Української держави, польсько-литовське зако-

нодавство та звичай. Зміни у суспільно-політич-

ному житті України, які настали після націона-

льно-визвольної війни середини ХVІІ століття, 

покликали до життя так зване загальне право, 

яке було одним із основних елементів українсь-

кої правової системи другої половини ХVІІ-
ХVІІІ століть.  
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СТАНОВЛЕННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ У ХУІІІ-ХХ СТОРІЧЧІ  
(продовження) 

 

У 1868 р. в Києві почали функціонувати 

два перших приватних банки: Міське товариство 

взаємного кредиту та Київський приватний ко-

мерційний банк. Товариство взаємного кредиту-

вання, яке управлялося представниками домо-

власників, переважно видавало позички під за-

ставу нерухомого майна. В 1897 р. власні капіта-

ли банку складали 2211 тис. крб., вклади та по-

точні рахунки – 8598 тис.крб., позички – 11299 

тис. крб. [1, с.15]. Це була одна з найбільших 

кредитних установ царської Росії. Київський 

приватний комерційний банк заснували поміщи-

ки та власники цукрових заводів Південно-

Західного краю. Із часом він зайняв одне із про-

відних місць на київському кредитному ринку. 

Поступово почали з'являтися міські громадські 
банки, засновниками яких були органи місцевого 

самоуправління або меценати. У якості прикладу 

можна навести Чернігівський міський громадський 

банк, створений 19 лютого 1875 р. зі статутним ка-

піталом 10000 карбованців; на 1 січня 1885 р. його 

капітал становив 221000 рублів [16, с.131]. 

Подальше зростання виробничих сил краї-
ни, в тому числі й Південно-Західного краю, 

сприяло розширенню кредитно-банківської сис-

теми та заснуванню нових банків. Так, у 1871 р. 

група київських промисловців, серед яких був і 
власник цукрових заводів Терещенко, відкрила 

Київський промисловий банк. Діяльність цього 

банку була пов'язана перш за все з операціями по 

торгівлі цукром та хлібом [7, с.351]. Він проісну-

вав до 1896 р., коли його придбали московські 
капіталісти. Тоді він був перейменований в Пів-

денно-руський промисловий банк, а основний 

капітал збільшений до 5 млн. крб. У 1909 р. цей 

банк був об'єднаний із Московським міжнарод-

ним торговельним та Орловським комерційним 

банками в один банк із філією в Києві. Однак 

операції філії були незначними.  

У 1871 р. в Києві відкрились філії ще двох 

банків: Волзько-Камського комерційного та Пе-

тербурзького міжнародного комерційного. Їх 

операції мали важливе значення на кредитному 

ринку. Так, у 1898 р. дисконт і позички філій цих 

банків досягли 17 млн. крб., а вклади та поточні 
рахунки перевищили 10 млн. крб. У 1872 р. по-

чав кредитні операції Київський земельний банк 

(з основним капіталом 1,5 млн. крб.), який вида-

вав позички під заставу земель і міського неру-

хомого майна, що перебували в Київській, Чер-

нігівській, Подільській та Волинській губерніях 

[14, с. 502]. 

Можна назвати такі акціонерні комерційні 
банки, що засновувались в Україні з кінця 60-х ро-

ків: Харківський торговельний банк (1867 р.); Ми-

колаївський комерційний банк, Катеринославський 

комерційний банк, Кременчуцький комерційний 

банк (1872 р.); Бердичівський комерційний банк і 
Херсонський комерційний банк (1873 р.); Одеський 

обліковий банк (1879 р.); Одеський торговельно-

промисловий банк (1888 р.) тощо. 

Перший акціонерний земельний банк ство-

рений на Україні в Харкові у 1871 р. До 1914 р. 

нараховувалося 10 земельних банків. Однак дія-

льність акціонерних банків суворо регламенту-

валася урядом: позики видавалися тільки в пев-

них губерніях, їм було наказано більшу частку 

своїх ресурсів надавати як довгострокові позики 

поміщикам, а решту - на позики для міської бур-

жуазії. Земельні банки мали право випуску за-

ставних листів, якими вони видавали позики під 

заставу землі на термін від 9 до 66 років і під за-

ставу міської нерухомості - від 10 до 38 років 

[16, с. 124]. У зв'язку з переважанням державних 

банків акціонерні банки не відігравали виріша-

льної ролі в розвитку іпотечного кредиту. 

З кінця 70-х років XIX ст. кредитні устано-

ви Києва зайняли перше місце в Україні та збері-
гали його до Жовтневої революції. Взагалі на 

банки міста в 1882 р. припадала третина всього 

балансу кредитної системи України [15, с.405]. В 

цілому по банківській системі країни станом на 

1881 р. було надано викупних позичок на 748,5 

млн.крб. З цієї суми утримані борги поміщиків 

колишнім кредитним установам в сумі 302,7 

млн. крб.; банківських білетів видано на 168,3 

млн. руб, 5% – викупних свідоцтв – на 191,5 млн. 

руб., інших паперів, що засвідчували право 

отримання доходу по викупній операції, - на су-

му вище 85 млн. крб. [12, с.452]. 

У зв'язку із економічною кризою в середи-

ні 70-х та на початку 80-х років, а також внаслі-
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док заборони урядом відкривати нові банки, в 

Києві в період 1872-1883 pp. нові кредитні уста-

нови не відкривалися. В 1883 p. заснована Київ-

ська філія Селянського поземельного банку. Ме-

тою створення Селянського поземельного банку 

було кредитування селян.  

Саме завдяки роботі відділень Селянського 

поземельного банку українське село отримало 

значний відсоток власників землі. 
Окремим видом банківських установ були 

сільські банки, які являли собою також один з 
видів банків місцевого самоврядування. Для 

створення сільського банку необхідно було внес-

ти в статутний капітал згідно з "Правилами про 

порядок і мови заснування сільських банків, на-

гляду за рими і припинення їх діяльності" та 

"Нормальним статутом сільського банку" не ме-

нше 300 руб. як однією, так і декількома сільсь-

кими громадами. При цьому в статутний капітал 

могли бути направлені кошти земської управи та 

пожертвування приватних осіб. Незважаючи на 

незначну суму статутного капіталу, необхідного 

для створення сільського банку, процедура за-

твердження статуту проходила всі етапи: земська 

управа, губернія, Міністерство внутрішніх справ 

і Міністерство фінансів. Затвердження статуту 

сільського банку відносилось до виняткової ком-

петенції міністра фінансів [16, с.133]. Варто зга-

дати також Олександрівський сільськогосподар-

ський банк Сумського повітового земства, який 

розпочав свою діяльність у 1885 р. Він зобов'яза-

ний своєю появою відомому меценату, мільйо-

неру-цукрозаводчику І.Г.Харитоненку, по-

чесному громадянину м. Сум, який вніс у стату-

тний капітал цього банку 50 тис. руб. з єдиною 

умовою, що цей банк буде кредитувати розвиток 

сільського господарства повіту [13, с. 28]. У 

1885р. було створено Міське кредитне товарис-

тво, пізніше - філія Дворянського земельного 

банку, а в 1896 р. - філія Полтавського земель-

ного банку. Нові установи не мали безпосеред-

нього відношення до комерційного обігу та здій-

снювали, в основному, іпотечні операції. Зокре-

ма, Державний дворянський земельний банк 

створювався для видачі довгострокових позик 

помісним дворянам-землевласникам під заставу 

їх земельної власності.  
Це був період, коли поряд із промислови-

ми конгломератами виникали і великі банківські 
монополії. Стрімко відбувався процес зрощуван-

ня банківського капіталу з промисловим, наро-

джувався і міцнів фінансовий капітал, який віді-
гравав усе більш помітну роль в економіці Укра-

їни і всієї Росії. Типовим явищем був взаємозв'я-

зок російського капіталу та промисловості Укра-

їни. Зокрема, з цукровою промисловістю був по-

в'язаний Російський торговельно-промисловий і 
Азовсько-Донський банки; з експортом хліба - 

Російський для зовнішньої торгівлі банк, Азов-

сько-Донський, Об'єднаний банки. Вугільну 

промисловість фінансували Азовсько-Донський, 

Російсько-Азіатський, Міжнародний банки; суд-

нобудування в Миколаєві - Міжнародний і Ро-

сійсько-Азіатський банки. Разом з тим вони ак-

тивно фінансували промислове виробництво і в 

інших районах країни. Магнати капіталу, що діяв 

на Україні (Адаков, Дитмар, Ясюкевич, Харито-

ненко, Терещенко, Алчевський, Бродський, 

Гальперин, Ярошинський та ін.), водночас були 

членами правлінь і рад столичних банків, всеро-

сійських монополістичних об'єднань [8, с. 8-9]. 

До речі, помітну роль у розвитку промис-

ловості країни відіграли казенні замовлення, 

урядові позички, державне регулювання цін.  

Були налагоджені тісні зв'язки між банківськими 

монополіями, Державним банком і царським 

урядом, що значно сприяло розвиткові держав-

но-монополістичних тенденцій в економіці краї-
ни та зрощуванню монополій з державним апа-

ратом. Так, з середини 90-х років XIX ст. з поча-

тком державно-монополістичного   регулювання   

цукрової промисловості, державної регламента-

ції цукрового експорту, в процесі дальшого зро-

щування цукрової промисловості із петербурзь-

кими і московськими банковими монополіями 

сформувався і зміцнів цукровий синдикат, який 

на початку XX ст. повністю монополізував цук-

ровий ринок. 

Протягом 1895-1897 pp. у Російській імпе-

рії було проведено грошову реформу. Активну 

участь у підготовці та проведенні економічної 
реформи брали представники Київської економі-
чної школи (зокрема, А.Я. Антонович - професор 

політекономії та поліцейського права Київського 

університету). Запроваджено курс на індустріалі-
зацію країни, який базувався на введенні твердої 
валюти та золотого монетаризму. Все це сприяло 

подальшому розвиткові капіталізму та зміцнен-

ню Російської імперії, в тому числі і на Правобе-

режній Україні. 
Була проведена реорганізація Державного 

банку. Новий статут Державного банку, затвер-

джений у .червні 1894 p. і введений у дію з поча-

тку 1895 p., закріплював основну мету діяльності 
банку - полегшення грошових оборотів і сприян-

ня за допомогою короткострокового кредиту віт-
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чизняній торгівлі, промисловості і сільському 

господарству, а також зміцнення грошової кре-

дитної системи. Основний капітал банку був збі-
льшений до 50 млн., а резервний - до 5 млн. руб. 

Враховуючи те, що акціонерні комерційні банки 

отримували позики та зберігали свою вільну го-

тівку в установах Державного банку, останній з 
90-х років остаточно перетворився в центральну 

кредитну установу держави. 

Значну роль у кредитних операціях віді-
гравали також банківські контори, які з'явилися в 

Києві в 90-х роках XIX ст. Першу таку контору 

заснував у 1892 р. Гальперін, однак уже в 1896 р. 

внаслідок банкрутства вона припинила своє іс-

нування. Незабаром з'явились страхові товарист-

ва. В кінці XIX ст. в Києві діяли 12 банкірських 

контор, 18 позиково-ощадних кас, 4 позичкові 
каси та інші кредитно-фінансові установи. Про-

фесор В.А.Лебедєв у підручнику з фінансового 

права писав: „у сучасному суспільстві все більше 

і більше набувають розвитку різні товариства 

взаємної допомоги, удовичі, емеритальні та інші 
каси. Все це можна розглядати як самостійні 
установи з фінансовим характером. Сюди ж від-

носяться промислові товариства, що існують на 

приватні кошти, але мають важливе для держави 

значення, наприклад, великі промислові компа-

нії, особливо залізнодорожні; банківські устано-

ви; вони мають своє фінансове господарство і 
сприяють досягненню відомих державних цілей, 

сприяючи обігу народних капіталів" [10, с. 147]. 

Фінансово-банківські організації Києва розпо-

всюдили свій вплив далеко за межі Південно-

Західного краю та по окремих операціях набули 

всеросійського значення. Значно розширилася 

діяльність товариства цукрозаводчиків, правлін-

ня якого перебувало в Києві [7, с. 463]. Економі-
чний підйом Росії в кінці XIX ст. сприяв розши-

ренню мережі банків у Києві. В середині 1898 р. 

відкрилася київська філія Московського купецько-

го банку. Значно збільшилися обсяги операцій бан-

ків. На 1 січня 1900 р. дисконт і позички всіх банків 

міста досягли 92954 тис.крб., а вклади та поточні 
рахунки – 403809 тис.крб. [1, с.33]. 

У Галичині під владою Австро-Угорщини 

діяли філії австро-угорських банків. У кінці XIX 

ст. були також засновані перші українські ощад-

ні каси: „Віра" - в Перемишлі 1894 р.; кредитове 

товариство „Дністер" у Львові 1895 р., Крайовий 

Союз Кредитовий у Львові 1989 р. [4, с. 527]. 

Після кризи 1899-1903 pp. у діяльності ба-

нків спостерігався певний підйом. У 1902 p. від-

крилася філія пов'язаного з іноземними капіта-

лами та торговими фірмами Петербурзького об-

лікового та ощадного банку. З кожним роком 

банки розширяли свій вплив на промисловість. 

Зокрема, київська філія Руського банку для зов-

нішньої торгівлі разом з Русько-Азіатським бан-

ком у 1911 p. придбали у цукрозаводчика Брод-

ського декілька заводів. Невдовзі Руський банк 

для зовнішньої торгівлі, що обслуговував 14 за-

водів, став їх повновладним господарем. 

Починаючи з кінця XIX ст., Київська кон-

тора державного банку також кредитувала пере-

важно цукрову промисловість і в значно менших 

розмірах - хлібну торгівлю та мукомельну про-

мисловість. Що стосується операцій з векселями, 

то 31 грудня 1913 p. вексельний портфель Київ-

ської контори Державного банку досяг 29077 

тис. крб. (проти 14086 тис. на 31 грудня попере-

днього року). В приватних банках на 31 грудня 

1913 p. було векселів на 53159 тис. крб. (проти 

47987 тис. на цю ж дату попереднього року). Ос-

новні операції Київської контори Державного 

банку та приватних позичкових установ на 1 

грудня 1914 p. складали: дисконт і позички - 224 

млн. крб., вклади та поточні рахунки - 147 млн. 

крб. [6, с. 241, 244]. На банки Києва припадало 

29% всього дисконту та позичок банків України 

та 31% вкладів та поточних рахунків. У цілому, 

станом на 1913 р. в Україні налічувалося 450 

кредитно-фінансових установ. Працювало 3 кон-

тори Державного банку та 19 його філій. Зареєс-

тровані 4 ломбарди, 57 міських громадських ба-

нків, 112 казначейств, 455 товариств взаємного 

кредитування. 

Перша світова війна не зупинила росту ме-

режі банківських установ. Так, 1 травня 1915 р. 

концерном власників цукрових заводів Бродсь-

ких був відкритий Міський торговельний позич-

ково-промисловий банк, що здійснював багато-

мільйонні операції. В 1916 р. виникло ще декіль-

ка банків: Дніпровсько-Донецький, філія Азов-

сько-Донського комерційного банку, а в 1917р. - 

філія Промислового банку („Юнкер") та „Украї-
нбанк". На кінець 1917 р. у Києві налічувалося 

35 банків або їх філій і, крім того, багато установ 

малого кредиту. Про обсяг основних операцій 

кредитних установ свідчить той факт, що на 1 

грудня 1916 р. їх вклади та поточні рахунки 

складали майже 214 млн. крб., дисконт і позички 

- 221 млн. крб. [1, с. 78]. Помітну роль відіграва-

ли банкірські контори, яких було достатньо ба-

гато, в тому числі і в Києві. 
Отже, в другій половині XIX ст. - на поча-

тку XX ст. у Російській імперії поступово була 
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створена капіталістична кредитна система, яка 

очолювалася Державним банком, що перебував у 

підпорядкуванні Міністерства фінансів. Банків-

ський сектор був представлений як державними 

кредитними установами - Селянським поземель-

ним та Дворянським земельним банками, які че-

рез мережу своїх філій сприяли розвитку капіта-

лістичних відносин на Правобережній Україні, 
так і комерційними банками, що створювалися 

на акціонерних засадах. До складу кредитної си-

стеми країни входили також кооперативні банки, 

міські громадські банки та кредитні спілки, мі-
ські станові банки, сільські громадські банки, 

спілки взаємного кредиту, позиково-ощадні та 

кредитні товариства, каси дрібного товариства, 

допоміжні ощадні каси, сирітські каси і т.ін. Не-

обхідно також враховувати, що іноземний капі-
тал брав помітну участь у створенні ринку пози-

чкових капіталів як шляхом інвестицій до стату-

тних фондів вітчизняних акціонерних комерцій-

них банків, так і шляхом відкриття відділень іно-

земних банків у Російській імперії (зокрема, 

французький Ліонський кредит і американський 

Нейшнел сіті бенк оф Нью-Йорк). 

У країні був створений реально функціо-

нуючий ринок позичкових капіталів, який діяв 

під  наглядом Державного банку.   Зрозуміло, що 

здійснення економічної програми боротьби бі-
льшовиків з існуючим ладом почалося з оволо-

діння Державним банком.  Декрету про націона-

лізацію передувало захоплення петроградських 

банків, щоб не дати можливості підприємцям 

вилучити гроші та цінності. Банки були захопле-

ні вранці 14 грудня 1917 p. А вже 27 грудня 1917 

р. ВЦВК прийняв Декрет "Про націоналізацію 

банків". Відповідно до зазначеного Декрету бан-

ківська справа оголошувалася державною моно-

полією, всі приватні акціонерні банки і банкірсь-

кі контори об'єднувалися з Державним банком. 

На тому ж засіданні була прийнята постанова 

ВЦВК "Про ревізії сталевих ящиків у банках", згід-

но з якою всі гроші, що зберігалися в банківських 

сталевих ящиках, підлягали внесенню на поточні 
рахунки клієнтів у Державному банку, а золото в 

монеті та злитках - конфіскації і передачі в загаль-

нодержавний золотий фонд [16, с. 205-206]. 

Підсумком націоналізації кредитної систе-

ми стала конфіскація всіх банківських капіталів 

відповідно до Декрету РНК від 5 лютого 1918 р. 

"Про конфіскацію акціонерних капіталів колиш-

ніх приватних банків". Згідно із зазначеним ак-

том основні, резервні та спеціальні капітали бан-

ків були передані на основах повної конфіскації 

Народному банку Російської республіки. Всі ба-

нківські акції були анульовані. Єдиним винятком 

з кредитно-фінансових установ, які не підлягали 

націоналізації, залишалися установи кредитної 
кооперації. Відповідно до постанови Рад нарко-

му від 2 грудня 1918 p. були ліквідовані всі іно-

земні комерційні банки на території Республіки. 

Постановою Наркомфіну від 2 грудня 1918 p. 

скасовувалися міські громадські банки, декретом 

РНК від 24 грудня 1918 p. ліквідувалися приват-

ні земельні банки. Декретом Раднаркому від 17 

травня 1919 p. ліквідовані міські та губернські 
кредитні спілки. 

Так, кредитна система країни, заснована на 

приватному капіталі, була ліквідована шляхом 

примусової націоналізації. В той же час процесу-

ального оформлення такі дії більшовицького 

уряду отримали лише після 14 грудня 1918 p., 

коли Наркомфін РРФСР затвердив інструкцію 

про порядок націоналізації приватних банків. 

Фактично націоналізація приватних банків не бу-

ла завершена і до серпня 1921 p. У той же час в 

січні 1920 p. Народний банк РРФСР був скасова-

ний, а його операції (в першу чергу, грошова 

емісія, розподіл грошових знаків, міжнародні 
розрахунки, кредитування промислової коопера-

ції, прийом внесків і стягнення боргів, прийня-

тих на баланс Народного банку) перейшли до 

спеціально організованого Центрального бюдже-

тно-розрахункового управління Наркомфіну. 

В Україні стан був значно складніший, 

оскільки протягом 1917 - 1918 pp. владу впрова-

джувала спочатку Центральна Рада, пізніше - 

Гетьман П.Скоропадський, Директорія. З 1919 p. 

влада постійно переходила від більшовиків до 

УНР, ЗУНР, німецьких військ тощо і лише з 1921 

p. більшовики повністю підпорядкували східну 

та центральну Україну. Зауважимо, що в ці роки 

фінанси країни (в тому числі і сама кредитна си-

стема) хоча і не підтримувалися в необхідному 

порядку, однак і не підпали під розграбування 

або примусову націоналізацію. Кожний уряд, що 

приходив до влади, намагався здійснювати ціле-

спрямовані заходи щодо створення власної гро-

шової та кредитно-банківської системи. У Четве-

ртому універсалі Української Центральної Ради 

закріплювалося встановлення державно-народ-

ного контролю „над всіма банками, які кредита-

ми, позиками нетрудовим масам допомагали ви-

зискувати класи трудові. Однині позикова поміч 

банків має даватися головним чином на підтрим-

ку трудового населення та розвиток народного 

господарства Української Народної Республіки, 
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а не на спекуляцію та різні банкові експлуатації і 
визиск" [9, с. 73]. 
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Договір відомий з давніх часів і пройшов 

довгий період розвитку. Його історія нараховує 

тисячоліття. Можливість застосування договорів  

протягом такого довгого періоду пояснюється 

тим, що йдеться про гнучку форму, в яку можуть 

втілюватися різні за характером суспільні відно-

сини. Важливо відзначити, що незважаючи на 

зміни її соціально-економічного змісту, сама по 

собі конструкція договору – творіння юридичної 
техніки – залишається незмінним [1, c.4]. Так, у  

розвинутому римському суспільстві договірні 
зобов’язання були головною правовою формою, 

за допомогою якої встановлювалися та закріп-

лювалися господарські зв’язки всезростаючої 
промисловості і торгівлі. Закріплюючи нові гос-

подарські відносини, договірне право водночас 

сприяло подальшому розвитку цих відносин від-

повідно до умов часу [11, c.153]. У доперебудов-

чий період функції договору зводились до конк-

ретизації, деталізації показників, установлених 

плановими актами. При системі планових дого-

ворів, яка панувала протягом багатьох років і 
охопила всі сфери економічного життя держави, 

ініціатива та власні інтереси контрагентів не 

враховувалися або враховувались з обмеженням. 

Основним джерелом прав і обов’язків сторін при 

укладанні договорів був не сам договір, а плано-

вий акт, який видавався відповідним виконавчим 

органом, мав адміністративний характер і зо-

бов’язував адресата укласти договір.  

В умовах ринкової економіки роль догово-

ру докорінно змінилася. Розширилася сфера його 

застосування, з’явилося багато нових договорів, 

договір використовують як засіб подолання дер-

жавної монополії у процесі приватизації і корпо-

ратизації, дедалі більшого поширення набуває 

договірна форма створення комерційних струк-

тур [13, c.719], у багатьох випадках договір стає 

єдиним регулятором відносин. Поряд з цим змі-
нився і зміст поняття договору. Чинний ЦК 

[15, с.2-105] не містить легального визначення 

договору. Доктринально його визначають, вихо-

дячи з редакції ст. 41 вказаного законодавчого 

акта, яка розкриває поняття угоди як дії грома-

дян чи організацій, що спрямована  на встанов-

лення, зміну або припинення цивільних прав та 

обов’язків. Відповідно договором називається 

дво- чи багатостороння угода.  

Аналізуючи наведене визначення  догово-

ру, В.В.Луць зауважував, що договір не обмежу-

ється тільки тим, що він впливає на динаміку 

цивільних правовідносин (породжує, змінює або 

припиняє їх), а й відповідно до вимог законодав-

ства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності 
і справедливості визначає зміст конкретних прав 

та обов’язків учасників договірного зо-

бов’язання. У цьому розумінні договір виступає 

засобом регулювання поведінки сторін у цивіль-

них правовідносинах [10, c.15].  

На іншу особливість договору, що відріз-
няє останній від угоди, наголошує Є.А.Суханов: 

“зведення договору тільки до угоди не зовсім 

правильне.  Договір не тільки встановлює права і 
обов’язки, але й передбачає здійснення суб’єк-

том предметних дій, зміст яких закріплено в уго-

ді. Договір визначає,  що конкретно повинно бу-

ти зроблено та які юридичні вимоги ставляться 

до виконання дій. Відповідно роль і функції до-

говору значно ширші, ніж у традиційному розу-

мінні угоди” [5, c.42].  

У проекті нового ЦК України[14, с.31-558] 

законодавець двічі намагається розкрити зміст 

вказаного поняття. Перший раз це зроблено в ст. 

193, яка визначає поняття правочину як дії осо-

би, яка спрямована на набуття, зміну або припи-

нення цивільних прав та обов’язків. Тут же у п.2 

вказується, що правочин може бути односторон-

нім та дво- чи багатостороннім. Останній назива-

ється договором. Тим самим договором визна-

ється правочин, який вчиняється одночасно дво-
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ма або більше особами. Більше того, договір є 

найбільш розповсюдженим видом правочинів, бо 

основна їх маса, що зустрічається у цивільному 

праві, – це договори. Виняток складають тільки 

ті з них, які створюють обов’язки лише для осо-

би, що  вчинила правочин, тобто ті, які законо-

давець називає односторонніми. Тому співстав-

ляючи поняття “договір” і “правочин”, необхідно 

наголосити, що друге поняття ширше, бо право-

чин може бути й одностороннім. Договір є без-
посередньо правочином, але  останній не завжди 

є договором [3, c.373].  

Оскільки договір є правочином, то до до-

говору застосовуються передбачені главою 15 

проекту нового ЦК правила про умови чинності 
правочинів, форми і місце їх вчинення, про під-

стави визнання їх недійсними та  правові наслід-

ки недійсності правочинів, ряд інших положень 

про правочини. Логічним висновком послідовно-

сті правових постулатів, які вказані в ст. 193 

проекту нового ЦК (дво- чи багатосторонній 

правочин це – договір; правочином визнається 

дія особи, яка спрямована  на набуття, зміну або 

припинення цивільних прав і обов’язків; дво- чи 

багатостороннім правочином є погоджена дія 

двох або більше сторін), є визначення договору 

як погодженої дії двох або більше осіб, які спря-

мовані на набуття, зміну або припинення цивіль-

них прав і обов’язків. Проте даний висновок не 

розкриває сутності самого договору, бо договір є 

вольовим актом, у ньому виявляється воля не 

однієї особи, а двох чи кількох, причому волеви-

явлення учасників за своїм змістом повинні збі-
гатися і відповідати одне одному [10, c.15].  

Важливо зауважити, що збіг волі необхід-

ний не тільки тоді, коли договір укладають дві 
особи, але і тоді, коли в ньому бере участь шир-

ше коло суб’єктів. Погодженим діям завжди пе-

редує безпосередній процес погодження, який 

складається із внутрішнього процесу, тобто та-

кого, що виникає у свідомості особи і виража-

ється у вольовому намірі набути, змінити чи 

припинити права й обов’язки, та зовнішніх про-

цесів, якими є прояв волі суб’єктів – волевияв-

лення та дії, за якими їх волевиявлення збігати-

муться  і відповідатимуть одне одному.  

Тобто, для того, щоб у майбутньому особи 

мали можливість вчиняти погоджені дії з метою 

набуття, зміни чи припинення цивільних прав і 
обов’язків, вони повинні проявити волю до цього 

і дійти згоди щодо вказаних правових наслідків. 

А тому вчинення погоджених дій є лише достат-

ньою умовою договору, тоді як угода сторін – 

необхідна умова вказаного правового феномену. 

Отже, договорами можуть бути тільки ті право-

чини, які здійснюються у вигляді угоди. У ст.658 

проекту нового ЦК законодавець дає визначення 

договору як угоди двох чи більше осіб, яка 

спрямована на встановлення, зміну або припи-

нення цивільних прав та обов’язків. Проте по-

няття договір  і угода не є рівносильними, тобто 

обсяги цих понять не завжди збігаються. Це без-
посередньо відзначено у вище наведеній статті, 
адже договір це не будь-яка угода, а тільки така, 

яка має на меті виникнення правових наслідків, а 

саме: встановлення, зміну або припинення циві-
льних прав та обов’язків. Якщо вказана ознака 

відсутня, то немає підстав для ототожнення до-

говору й угоди [2, с.149].  

У контексті даної статті договір – це во-

льовий акт, який виражає в єдиному волевияв-

ленні загальну волю суб’єктів договору, спрямо-

ваних на досягнення певних цивільно-правових 

наслідків [6, c.9]. Вольовий компонент є якісною 

характеристикою вказаної правової конструкції і 
своєю особливістю відокремлює договір від ін-

ших юридичних фактів, що є підставами виник-

нення зобов’язання. Воля суб’єктів як регуляти-

вна функція мозку, що полягає у здатності акти-

вно домагатися свідомо поставленої мети, не 

тільки характеризує договори, але є основою їх 

укладання. Вказана обставина має законодавче 

підгрунтя. Так, відповідно до ст. 670 проекту 

нового ЦК, договір вважається укладеним, якщо 

між сторонами, в потрібній у належних випадках 

формі, досягнуто згоди за всіма істотними його 

умовами. Ст. 3 цього ЦК, встановлюючи загальні 
принципи цивільного законодавства, одним із них 

називає свободу договору. Разом з засадами прива-

тної власності цей принцип є наріжним каменем 

всього сучасного цивільного устрою [12, c.250].   

Поряд з тим, що сторони є вільними у ви-

борі контрагента, у визначенні умов договору із 
урахуванням вимог чинних правових актів, зви-

чаїв ділового обороту, вимог розумності та спра-

ведливості (ст.659), в наукових дослідженнях 

називаються й інші аспекти свободи сторін, які 
розкривають зміст принципу свободи договору. 

Зокрема: а) вільний вияв волі особи на вступ у 

договірні відносини; б) вибір форми договору;  

в) право укладати як договори, передбачені за-

коном, так і договори, які хоч законом не перед-

бачені, але йому не суперечать; г) право сторін 

за своєю угодою змінювати, розривати або про-

довжувати дію укладеного ними договору; д) 

можливість встановлювати способи забезпечен-
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ня договірних зобов’язань та форми відповідаль-

ності за їх порушення тощо [9, c.215]. Кожен із 
перелічених аспектів свободи договору безпосе-

редньо пов’язаний із волею учасників договору, 

бо за своєю суттю є правом вибору, яке в свою 

чергу неможливе без внутрішнього бажання 

суб’єкта. Так, вільний вияв волі на вступ у дого-

вірні відносини передбачає, що суб’єкти цивіль-

ного права вільні у вирішенні питання укладати 

чи не укладати  договір і не пов’язані будь-яким 

зобов’язанням вступати чи не вступати у догові-
рні відносини, що безпосередньо є вольовою ді-
єю суб’єкта. Щодо вибору форми договору  стат-

тя 196 проекту нового ЦК надає сторонам право 

обирати форму правочину (договору), якщо інше 

не встановлено законом. Тільки за розсудом сто-

рін договору можливе використання більш скла-

днішої його форми ніж та, яка передбачена зако-

нодавством [2, c.342].  

Логічним продовженням  свободи сторін 

на вступ у договірні відносини та визначення 

змісту договору є право на зміну чи розірвання 

договору. Як зазначають М.І. Брагінський і В.В. 

Вітрянський, “ті, хто володіє правом за власною 

волею укладати договір, повинні бути у принци-

пі настільки ж вільними в питаннях про його ро-

зірвання або зміни окремих договірних умов” [2, 

c.434]. Тобто, оскільки внутрішнє бажання 

суб’єкта є вирішальним фактором при вступі в 

договірні відносини, то воно є і вирішальними 

при зміні чи розірванні договору.  

Вольовий аспект необхідний і при  фор-

муванні умов договору. Відповідно до п.1 ст. 

660 проекту нового ЦК, зміст договору скла-

дають умови(пункти), як ті, що погоджені 
сторонами, так і ті, що приймаються ними як 

обов’язкові в силу чинного законодавства. 

Погоджені умови є результатом погодження 

волевиявлень сторін. Підтвердженням того, що 

договір – вольовий акт, є використання законо-

давцем волі суб’єкта як визначальної умови дій-

сності договору. Так, важливою умовою дійсно-

сті договору є відповідність зовнішнього вияву 

волі учасників (волевиявлення) їх справжній 

внутрішній волі або твердому наміру досягти 

певних юридичних наслідків. Такої відповіднос-

ті (єдності) волі і волевиявлення немає, якщо 

правочин вчинено під впливом обману, насильс-

тва, погрози або внаслідок зловмисної домовле-

ності представника однієї сторони з другою чи 

збігу тяжких обставин [10, c.29]. Названі право-

чини визнаються судом недійсними, якщо буде 

встановлено наявність наведених вище обставин.  

Невідповідність волевиявлення внутрішній 

волі суб’єктів характерна і для фіктивних та уда-

ваних правочинів. Законодавець визнає ці право-

чини теж недійсними, оскільки в першому випа-

дку воля учасника(учасників) взагалі відсутня, 

бо правочин вчинено без наміру настання право-

вих наслідків, а у другому – дійсна воля прихо-

вана іншим правочином. Підставою недійсності 
правочинів  є дефекти волі її суб’єктного складу, 

що зумовлені: 1) недосягненням відповідного 

віку (правочини, вчинені особою, яка не досягла 

14 років, і не схвалені його батьками (усиновлю-

вачами) або одним із них, з ким він проживає, 

або опікуном; правочини, вчинені особою віком 

від 14 до 18 років, які суперечать інтересам не-

повнолітнього, за позовом батьків (усиновлюва-

чів), піклувальника суд може визнати недійсни-

ми); 2) перебування дієздатної особи в момент 

вчинення правочину у такому стані, при якому 

вона не розуміла значення своїх дій або не могла 

керувати ними (правочин, вчинений такою осо-

бою, визнається судом недійсним за позовом цієї 
особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, 

чиї права або інтереси, що охороняються зако-

ном, порушені); 3) станом здоров’я (психічна 

хвороба або недоумство (правочини, вчинені не-

дієздатною особою, є недійсними)); 4) зловжи-

вання спиртними напоями або наркотичними 

речовинами, в результаті чого особа визнається 

судом обмеженою у дієздатності (правочин, вчи-

нений особою, обмеженою у дієздатності і не 

схвалений піклувальником, за позовом останнього 

суд може визнати недійсним, якщо буде встановле-

но, що він суперечить інтересам самого підопічно-

го та членам його сім’ї або осіб, яких він відповідно 

до закону повинен утримувати).  

Отже, договір є правочином, що  вчиняєть-

ся з волі суб’єктів цивільного права, яка спрямо-

вана на встановлення, зміну чи припинення циві-
льних прав і обов’язків  і виражає погоджену во-

лю останніх. Наведене у ст.658 проекту нового 

ЦК України визначення договору дозволяє роз-
глядати договір як юридичний факт, що лежить в 

основі зобов’язальних правовідносин. Зокрема, в 

ст. 11 поряд із результатами інтелектуальної дія-

льності, деліктами та безпідставним збагачен-

ням, підставами виникнення цивільних прав і 
обов’язків названо договір та інші правочини.  

Проте ще в радянській юридичній літера-

турі  термін “договір” використовувався в різних 

значеннях. Так, визначаючи договір як угоду 

двох і більше осіб, що спрямована на виникнен-

ня, зміну або припинення цивільних правовідно-
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син, О.С.Йоффе писав: “інколи під договором 

розуміють саме зобов’язання, що виникло із та-

кої угоди, а в деяких випадках цей термін озна-

чає документ, який фіксує акт виникнення зо-

бов’язання за волею всіх його учасників” [7, 

c.26]. Прихильниками багатозначності поняття 

договору є Н.Д.Єгоров [4, c.428] та В.В.Луць. 

Зокрема, В.В.Луць робить застереження: “в кон-

кретному аналізі юридичних явищ завжди слід 

розкривати їх сутність, встановлювати, зокрема, 

що розуміється під поняттям “договір” у тому чи 

іншому випадку” [10, c.15].  

Як і більшість теорій, що існують у науці, 
теорія багатозначності поняття договору має не 

тільки прихильників, але й опонентів. Зокрема, 

аналізуючи різні тлумачення поняття договору, 

О.О.Красавчіков прийшов до висновку, що подібне 

“різночитання” одного і того ж терміна не може не 

привести до різних непорозумінь і труднощів тео-

ретичного і практичного порядку [8, с.117].  

Багатозначність поняття  договору прийня-

та і сучасним законодавством. У новому ЦК 

України вперше включено розділ “Загальні по-

ложення про договір”. Окрім правил про договір, 

на них розповсюджуються правила про правочи-

ни і зобов’язання. Отже,  коли говорять про до-

говір як юридичний факт, правовідносини, чи 

документ, який фіксує виникнення зобов’язання, 

йдеться не про різні функції одного явища, а про 

різні явища. Вони об’єднані єдиним терміном – 

“договір”, але відрізняються змістом [2,с.16], бо 

зміст договору в розумінні цивільних правовід-

носин складають права й обов’язки суб’єктів цих 

правовідносин, а зміст договору як правочину – 

договірні умови. 

 

Список літератури 

 

1. Брагинский М.И. Хозяйственный до-

говор – каким ему быть? - М.: Экономика, 1990. 

– 173 с.  

2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. 

Договорное право. Книга первая: Общие поло-

жения: Изд. 3-е, стереотипное. – М.: “Статут”, 

2001.– 848 с.  

3. Гражданское право. Часть первая: Уче-

бник // Под ред. А.Г.Каплина, А.И.Масляева. – 

М.: Юристъ, 1997. – 472 с.  

4. Гражданское право / Под ред. 

А.П.Сергеева и Ю.К.Толстого. - СПб., 1996. – 

552 с. 

5. Гражданское право: Учебник. Т.2 / Под 

ред. Е.А.Суханова. - М.: БЕК, 1993. – 432 с.
 
 

6. Договір у цивільному і трудовому праві: 
Довідник в 2-х ч. / За ред. Ю.С.Шемшученка, 

Я.М.Шевченко. – К.: Вид. Дім “Юридична кни-

га”, 2000. – 82 с. 

7. Йоффе О.С. Обязательсттвенное право. 

М.: Госюриздат, 1975. – 880 с. 

8. Красавчиков О.А. Юридические фак-

ты в советском гражданском праве. М.: Госюри-

здат, 1950. – 183 с. 

9. Луць А.В. Свобода договору за проек-

том нового Цивільного кодексу України // Віс-

ник Вищого арбітражного суду  України. – 2000. 

№ 3. – С. 32-41. 

10. Луць В.В. Контракти у підприємниць-

кій діяльності: Навч. посібник. – 2-е вид., стер. – 

К.: Юрінком Інтер, 2001.– 560 с.   

11. Орач Є.М., Тищик Б.Й. Основи рим-

ського права. Курс лекцій. К.: Юрінком   Інтер, 

2000. – 272 с. 

12. Покровский И.А. Основные проблемы 

гражданского права. – М.: Статут, 1998. – 353 с. 

13. Цивільне право України: Підручник: У 

2-х кн. / Д.В.Боброва, О.В.Дзера, А.С.Довгерт 

та ін.; За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К.: 

Юрінком Інтер, 2000. – 864 с. 

14. Цивільний кодекс  України. Проект від 

25 серпня 1996 р. // Українське право. – 1999. – 

№1. – С.31-558. 

15.  Цивільний кодекс  Української РСР: зі 
змінами та доповненнями. Станом на 01.03.98. – 

К.: Право, 1998. – 105 с. 

 

Стаття надійшла до редколегії 28 серпня 2002 р. 

I.R. Kalaur  

AGREEMENT AS A WILL ACT  OF SUBJECTS OF CIVIL LAW 

ACCORDING TO PROJECT OF  A NEW CIVIL CODE OF  UKRAINE 

Summary 

The article reveals the notion of agreement in the context of  a project of a new Civil code  of 

Ukraine. According to it agreement is treated as a will act, expressing through common volition the general 

will of subjects of agreement, aimed at achieving some civil legal consequences. 
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Неможливо з'ясувати взаємодію механізму 

цивільно-правового регулювання з реальними 

суспільними відносинами без усебічного дослі-
дження категорії інтересу. Інтерес – суспільне 

відношення, змістом якого є потреба, яка має 

соціальний характер (значення) і проявляється в 

усвідомленні та реалізації цілей [15, c.26]. Всту-

паючи в суспільні відносини, члени громадянсь-

кого суспільства мають на меті задоволення вла-

сних інтересів [13, c.31]. Одні з цих інтересів ви-

знаються, інші не визнаються законом. Інтереси, 

що одержали визнання з боку закону, здобува-

ють нову соціальну якість: вони стають юридич-

ними інтересами 12, c.133]. 

Цивільно-правове визнання інтересів може 

відбувається в двох формах. Деякі інтереси, такі, 
наприклад, як інтерес власника стосовно воло-

діння, користування і розпорядження своїм май-

ном, інтерес покупця стосовно передачі йому 

купленої речі та ін., визнаються законом за до-

помогою наділення зацікавленої особи відповід-

ним суб'єктивним цивільним правом. Інтерес, що 

одержав визнання з боку закону шляхом надання 

його носію суб'єктивного цивільного права як 

засобу задоволення цього інтересу можна вважа-

ти законним інтересом. Разом з тим існують і 
такі інтереси, визнання яких не супроводжується 

наділенням зацікавлених осіб як носіїв цих інте-

ресів суб'єктивними цивільними правами. До 

них, зокрема, належать інтереси, згадані в ст.70 

Сімейного кодексу України [2]. Надаючи у випа-

дку виникнення спору кожному з подружжя пра-

во вимагати розподілу  спільного подружнього 

майна з метою задоволення інтересу в перетво-

ренні його майново-правового становища, закон 

уповноважує суд, що здійснює розподіл майна, 

відступити від засад рівності часток подружжя у 

їхньому спільному майні, враховуючи інтереси 

неповнолітніх дітей і (чи) інтересу, що заслуго-

вує уваги, одного з подружжя. На відміну від 

інтересу одного з подружжя в перетворенні його 

майново-правового становища, інтереси, про які 
говориться в ст.70 Сімейного кодексу України, 

не пов'язані з якими-небудь суб'єктивними циві-
льними правами як засобами їхнього задоволен-

ня і вони не є законними інтересами у вже відо-

мому нам розумінні; але ці інтереси також не є й 

інтересами, позбавленими жодного юридичного 

значення, оскільки вони здатні вплинути на зміст 

рішення, що виноситься судом. Інтерес, визна-

ний законом як обставина, що може чи повинна 

враховуватися правозастосовчим органом при 

вирішенні відповідної справи, є за своєю суттю 

юридично значимим інтересом. 

Суб'єктивне цивільне право складається з 
таких складових елементів: правомочності на 

здійснення позитивних дій і правомочності ви-

моги. Враховуючи ту обставину, за якою основна 

маса інтересів, що заслуговують визнання, ви-

знається цивільним законом шляхом надання їх 

носіям суб'єктивних цивільних прав, необхідно 

докладніше розглянути ці права. Суб'єктивне 

цивільне право надається особі з метою задово-

лення певного інтересу. Цей інтерес пов'язує 

свого носія з іншими членами громадянського 

суспільства. Через цю обставину і реалізація 

цього інтересу може відбутися лише в результаті 
спільних вольових актів, пов'язаних цим інтере-

сом осіб. Наприклад, задоволення інтересу пози-

кодавця в одержанні боргу припускає вчинення 

певних дій кожним з договірних контрагентів: 

реалізація інтересу наймача у володінні і корис-

туванні найманим майном опосередковується 

вольовими актами наймача і оточуючих його 

третіх осіб тощо. Але для того, щоб управомоче-

на особа могла задовольнити свій інтерес, вона 

повинна мати можливість розпоряджатися не 

тільки своїми діями, але і чужою поведінкою 

протилежної сторони, що вона сама здійснити не 

в змозі. Через цю обставину будь-яке суб'єктивне 

цивільне право неминуче поділяється на дві пра-

вомочності, одна з яких полягає в можливості 
здійснення позитивних дій управомоченою осо-

бою, а друга — у можливості управомоченої 
особи вимагати певної поведінки від зобов'язаної 
особи [11, c.76-77; 16, c.3].  

Розглянемо це питання на прикладі абсо-

лютних і відносних цивільних правовідносин.    

У речевих та інших абсолютних правовідноси-

нах категорія інтересу визначає безпосередній 

зв’язок суб’єкта цивільного права з об’єктом ін-

тересу, який виступає майновим або немайновим 
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благом. Одним з найбільш важливих аспектів 

речових правовідносин є те, що суб’єкт права 

користується майновим благом безпосередньо 

для задоволення свого інтересу без участі третіх 

осіб. Ця обставина визначає наявність відношен-

ня особи до речі, як до своєї власної. Таке від-

ношення особи до речі має особливу рису, яка 

має важливе значення для цивільного права [14, 

c.302-303]. Ця “особлива риса” полягає в тому, 

що особа має право безпосередньо використову-

вати корисні властивості речі для реалізації сво-

го інтересу завдяки особливому відношенню до 

неї, яким виступає речеве право. Тому цілком 

зрозуміло, що відношення особи до свого майна 

відрізнятиметься від її відношення до іншого 

(чужого) майна. Задоволення інтересу власника з 
приводу володіння, користування і розпоря-

дження приналежною йому річчю може бути ре-

алізовано лише за умови, якщо власник може 

поводитися з нею на свій власний розсуд і усува-

ти інших осіб від будь-якого впливу на неї. Від-

повідно до цього суб'єктивне право власності 
закріплює за власником дві правомочності: пра-

вомочність вчиняти стосовно речі певні дії, що 

складається з трьох можливостей – jus possi-

dendi, jus utendi, jus abutendi; правомочність ви-

магати від зобов'язаних осіб утримуватися від 

вчинення дій, які б заважали йому володіти, ко-

ристуватися і розпоряджатися річчю. 

Такій позиції суперечить твердження 

Ю.К.Толстого, який зазначає, що належні влас-

нику правомочності по володінню, користуван-

ню і розпорядженню річчю повністю виражають 

обсяг права власності [18, c.54]. З такою точкою 

зору не  можна погодитись, адже, по-перше, ав-

тор випускає з уваги те, що, виступаючи  елеме-

нтом правовідношення, право власності, як і 
будь-яке інше суб'єктивне право, містить у собі 
правомочність вимоги, через яку право сполуча-

ється з кореспондуючим йому юридичним обо-

в'язком; по-друге, дослідник, на нашу думку, 

припускає неточність, коли називає можливості 
по володінню, користуванню і розпорядженню 

річчю, які входять до складу прав власника на 

здійснення позитивних дій, правомочностями. 

Зазначимо, що кожна з цих можливостей, узята 

сама по собі, менша за обсягом від правомочнос-

ті власника на вчинення позитивних дій, так са-

мо, як правомочність власника на вчинення по-

зитивних дій менша за обсягом і вужча за зміс-

том, ніж суб'єктивне право власності. Через цю 

обставину при характеристиці змісту суб’єк-

тивного права власності можливості володіння, 

користування і розпорядження є не правомочно-

стями, а субправомочностями [7, c.20]. На основі 
вищевикладеного можна зробити припущення 

про те, що суб'єктивне право власності виступає 

єдністю не трьох, а двох правомочностей – пра-

вомочності вимоги і правомочності власника на 

свої дії, яка складається з трьох субправомочнос-

тей – можливості володіння, можливості корис-

тування і можливості розпорядження річчю. 

Зазначимо, що суб’єктивні права у віднос-

них правовідносинах також складаються з двох 

правомочностей. У якості прикладу розглянемо 

суб'єктивне право кредитора в зобов'язанні пози-

ки. Укладення договору позики припускає пере-

дачу грошей (чи речей, визначених родовими 

ознаками) позикодавцем і прийняття їх позича-

льником [1, Ст.374] і призводить до реалізації 
інтересу позичальника в одержанні зазначеного 

майна й одночасно породжує в позикодавця ін-

терес у своєчасному погашенні боргу договірним 

контрагентом [9, c.354]. Задоволення інтересу 

позикодавця забезпечується, як мінімум, двома 

діями, подібними до тих, якими було реалізовано 

інтерес позичальника, а саме: дією позичальника 

з приводу передачі (повернення) суми позики і 
дією позикодавця по її прийняттю. Відповідно до 

цього суб'єктивне право позикодавця містить у 

собі дві правомочності – правомочність вимагати 

повернення суми позики і правомочність прийн-

яти суму, що повертається, кожна з яких має сво-

їм матеріальним змістом дію відповідного учас-

ника договору і реалізується дією саме цього су-

б'єкта. Іншу позицію з питання про зміст віднос-

них, у тому числі зобов'язальних, прав займає 

В.Ф.Яковлєв. Дослідник робить припущення про 

те, що в зобов'язальному правовідношенні інте-

рес кредитора цілком задовільняється позитив-

ними діями боржника і приходить до висновку, 

що зміст зобов'язального права зводиться лише 

до однієї можливості — правомочності вимагати 

визначеної поведінки від зобов'язаної особи [20, 

c.31]. Однак при цьому необхідно підкреслити, 

що боржник, вчиняючи запропоновану йому дію, 

пропонує кредитору виконання, він створює для 

нього тільки можливість задоволення інтересу, 

що не збігається з його фактичним задоволен-

ням. Щоб задоволення інтересу кредитора могло 

відбутися, зазначеної дії боржника недостатньо. 

Фактичне задоволення інтересу кредитора на-

стане лише після того, як він прийме запропоно-

ване йому виконання. Тобто реалізація інтересу 

кредитора обумовлюється, щонайменше, двома 

діями: пропозицією виконання і прийняттям ви-
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конання, що розділені між контрагентами. Але 

враховуючи ту обставину, що дія кредитора по 

прийняттю виконання є необхідним моментом 

діяльності, спрямованою на реалізацію його ін-

тересу, то суб'єктивне право, що опосередковує 

цю діяльність, не може не об’єднувати в собі ра-

зом із правомочністю вимоги правомочності на 

здійснення позитивних дій самим кредитором. 

Окремий шлях до розв’язання даної про-

блеми пропонує С.С. Алексєєв, який стверджує, 

що в цивільно-правових зобов'язаннях інтерес 

кредитора задовольняється не тільки позитивни-

ми діями боржника, але також і дією самого кре-

дитора, що полягає у вимозі, зверненій до борж-

ника [5, c.110]. Однак дослідник не пояснює, як 

ця дія співвідноситься з матеріальним змістом 

правомочності вимоги. З такого тлумачення зо-

бов'язальних прав випливає, що фіксована ним 

дія охоплюється матеріальним змістом належної 
кредитору правомочності вимоги і через це вона 

служить засобом здійснення цієї правомочності. 
Але, як справедливо зазначає Є.А.Крашенін-

ніков, подібний висновок не відповідає справж-

ньому стану речей [12, c.137]. 

Відомо, що для задоволення інтересу кре-

дитора, крім його власних дій, необхідна визна-

чена дія боржника, яку сам кредитор виконати не 

може; і саме тому, що він не може здійснити цю 

необхідну для нього дію, закон надає кредитору 

правомочність вимоги, яка надає йому можли-

вість розпоряджатися  чужою дією контрагента 

як своєю і тим ставить боржника перед необхід-

ністю відноситися до своєї дії як до чужої, тобто 

зобов'язує вчинити її  для задоволення інтересу 

кредитора. Отже, за своєю правовою природою 

правомочність вимоги є правомочністю на чужу 

дію, тобто її матеріальний зміст полягає не у ви-

мозі необхідної поведінки від боржника, а в 

здійсненні боржником запропонованої йому дії. 
У розумінні правомочності вимоги як правомочно-

сті на чужу дію закладено, що вона може бути здій-

снена тільки діями боржника і не може бути реалі-
зована дією кредитора по пред'явленню вимоги. 

Висуваючи вимогу боржнику, кредитор 

вчиняє дію для здійснення свого права. Але ця 

дія не є засобом здійснення закладеної в цьому 

праві правомочності вимоги, тому що остання 

реалізується дією боржника. Коли кредитор ви-

магає від зобов'язаної особи оплати векселя, пе-

редачі майна тощо, він здійснює не правомоч-

ність вимоги, а приналежну йому можливість 

висунути вимогу боржнику, що входить у зміст 

його суб'єктивного права [7, c.77]. Виступаючи 

самостійним елементом відносних суб'єктивних 

цивільних прав, ця можливість може виступати 

або в якості правомочності, або в якості субпра-

вомочності. Якщо відносні права не опосередко-

вують суспільні відносини з приводу перемі-
щення матеріальних благ, то можливість пред'яв-

лення вимоги, що міститься в них, набуває ста-

тусу правомочності. Такий характер, зокрема, 

носить можливість пред'явлення вимоги до пові-
реного, що зобов’язався вчинити угоду на ко-

ристь довірителя. У відносних правах, що опосе-

редковують перехід матеріальних благ від зобо-

в'язаної до управомоченої особи, ця можливість 

виступає як субправомочність, що разом з мож-

ливістю прийняття запропонованого виконання 

складає зміст правомочності на здійснення пози-

тивних дій управомоченою особою. У якості 
прикладу такої субправомочності виступає мож-

ливість пред'явлення вимоги про надання здано-

го у найм майна. На основі вищевикладеного 

можна зробити висновок про те, що суб'єктивне 

право кредитора в зобов'язанні позики містить у 

собі правомочність вимоги, а також правомоч-

ність позикодавця на свої дії, що складається з 
двох субправомочностей: можливості висунути 

вимогу позичальнику і можливості прийняти за-

пропоноване ним виконання. 

Отже, будь-яке суб'єктивне цивільне право 

складається з двох правомочностей. На нашу ду-

мку, такий розподіл міг би бути відображений у 

визначенні суб'єктивного цивільного права. Тому 

суб’єктивне цивільне право можна визначати, як 

надану особі цивільним законом з метою задово-

лення його інтересу міру можливої поведінки, 

що полягає в можливості здійснення позитивних 

дій управомоченою особою і в можливості упра-

вомоченої особи вимагати певної поведінки від 

зобов'язаної особи. 

У наведеному визначенні суб'єктивного 

цивільного права міститься положення про те, 

що право, яке опосередковує задоволення інте-

ресу, і інтерес, який задовольняється за допомо-

гою права, не перебувають в безпосередній єд-

ності. Саме на цю обставину слушно вказує 

В.П.Грибанов [8, c.55]. Протилежну позицію за-

ймає Ю.К.Толстой, який стверджує: “...інтерес є 

необхідним і провідним елементом змісту су-

б'єктивного права” [17, c.45]. На нашу думку, 

таке тлумачення інтересу невиправдане. У якості 
аргументів наведемо такі докази. 

1.Суб'єктивне цивільне право служить за-

собом задоволення інтересу, що виникає в особи 

незалежно від наданого їй права. Інтерес, який 
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задовольняється через суб'єктивне цивільне пра-

во – інтерес продавця в одержанні закупівельної 
ціни, інтерес власника у володінні, користуванні 
і розпорядженні своєю річчю тощо – створюєть-

ся не законом, а економічними відносинами да-

ного суспільства. Якщо дотримуватись тлума-

чення інтересу, запропонованого Ю.К.Толстим, 

доведеться визнати, що, надаючи особі суб'єкти-

вне цивільне право, закон цим наділяє її і відпо-

відним інтересом як одним з елементів наданого 

права, що насправді не відбувається.  

2.Якби інтерес був необхідним і основним 

елементом суб'єктивного цивільного права, то 

його втрата потягла б за собою і втрату права. 

Однак загальновідомий той факт, що зникнення 

інтересу саме по собі не призводить до припи-

нення відповідного суб'єктивного цивільного 

права. Наприклад, відмова від права власності на 

річ свідчить про те, що власник втратив інтерес 

до володіння, користування і розпорядження 

своєю річчю, що задовольнявся за допомогою 

суб'єктивного права власності. Адже якби влас-

ник продовжував залишатися носієм такого інте-

ресу, то відмова від права не відбулася б.  Заува-

жимо, що припинення згаданого інтересу до речі 
не торкається існування права власності особи, 

яка відмовилася від неї: останній залишається 

власником речі доти, поки право власності на неї 
не буде придбано іншою особою [19, c.381]. Це 

правило стосується ситуації, коли майно було 

визнане безхазяйним, але при цьому не заперечу-

ється можливість власника вимагати повернення 

майна або грошової компенсації у розмірі сум, 

отриманих від реалізації, за вирахуванням здійс-

нених витрат на утримання та збереження цього 

майна [4, п.18]. Наведене дає підстави вважати, 

що за власником все ще визнається його право 

власності. Враховуючи те, що суб'єктивне право 

власності продовжує існувати і при втраті упра-

вомоченою особою інтересу, що задовольняється 

через  це право, можна зробити висновок, що 

воно має окреме від нього існування і не містить 

у собі цей інтерес у якості свого  елементу.  

На нашу думку, суб'єктивне цивільне право 

є засобом задоволення певного інтересу. Істотно 

інший підхід до оцінки функціонального при-

значення суб'єктивних цивільних прав вираже-

ний у поглядах деяких цивілістів. Наприклад,  

С.Н.Братусь пише, що “суб'єктивне право нада-

ється для захисту інтересу, і тому інтерес є ме-

тою, а не сутністю суб'єктивного права” [6, c.34], 

О.С.Іоффе зазначає: “... вказівку на мету, а саме 

на інтерес, що захищається правом, варто вклю-

чити... у визначення поняття суб'єктивного пра-

ва” [10, c.91]. У вищевикладених точках зору 

суб'єктивне цивільне право тлумачиться не як 

засіб задоволення відповідного інтересу, а як 

засіб його захисту.  

Немає жодного сумніву в тому, що регуля-

тивні суб'єктивні цивільні права завдяки своїй 

природі не можуть опосередковувати захист ін-

тересів, які задовольняються за їх допомогою. 

Адже необхідність у захисті викликається пра-

вопорушенням, оспорюванням права та іншими 

обставинами, що створюють конфліктну ситуа-

цію, тоді як зазначені права розраховані на нор-

мальний стан речей, при якому управомочені 
особи не зустрічають перешкод у реалізації своїх 

законних інтересів і тому не мають потреби в 

тому, щоб їх інтереси були захищені. Цілком 

зрозуміло, що не кожне охоронне суб'єктивне 

цивільне право надається особі з метою захисту 

її інтересу. Так, порушення права власності, не 

поєднане з позбавленням володіння, тягне вини-

кнення у власника негаторної вимоги [3, ч.2 

Ст.48]. Така вимога надається власнику з метою 

задоволення інтересу в усуненні перешкод у 

здійсненні належного йому права власності – 

інтересу, що з функціональної точки зору є інте-

ресом у захисті права власності від порушень, не 

поєднаних з позбавленням володіння. Тобто, ви-

мога за негаторним позовом служить засобом 

захисту самого порушеного права власності, а не 

інтересу в захисті, що задовольняється через це 

право. Зауважимо, що існують також такі охо-

ронні суб'єктивні цивільні права, що опосеред-

ковують як задоволення, так і захист відповідних 

інтересів. До них, зокрема, відносяться вимоги 

про відшкодування шкоди, що виникли внаслі-
док протиправного пошкодження чи знищення 

чужої речі [1, Ст.440]. Такі вимоги виступають 

засобом задоволення і захисту інтересу колиш-

нього власника речі у відновленні свого майно-

вого становища. 

На основі вищевикладеного можна зробити 

висновок про те, що всі суб'єктивні цивільні пра-

ва є засобом задоволення законних інтересів. Ча-

стина охоронних суб'єктивних цивільних прав опо-

середковує таке задоволення інтересів, в якому ра-

зом з цим полягає і їхній захист. Інтерес, визначаю-

чи функцію суб’єктивного права, як засобу реаліза-

ції інтересу, виступає необхідною передумовою 

виникнення цивільного правовідношення. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО БЕЗДОКУМЕНТАРНІ ЦІННІ ПАПЕРИ 

 

Цінні папери є чи не найскладнішим пред-

метом цивільно-правових угод. Об’єктом угод з 
цінними паперами деякі вчені називають майнові 
права [10, с.37], документ, яких їх засвідчує [19, 

с.14], зобов’язальні права, “пов’язані з можливі-
стю реалізації зафіксованих у них повноважень 

на отримання майнових вигод”[9, с.144], речі (в 

тому числі “безтілесні”) [14, с.79], по окремих 

видах угод з цінними паперами (застава) – навіть 

“єдиний комплекс: цінний папір, посвідчене ним 

майнове право, а в окремих випадках і відповід-

не майно” [12, с.50]. За висловлюванням Л.Р.Юл-

дашбаєвої: “Як документ цінний папір є об’єк-

том права власності, як сукупність прав – об’єк-

том зобов’язально-правових відношень” [19, 

с.14]. Г.Ф.Шершеневич відзначав (стосовно па-

перів на пред’явника): “Право на папір – це ре-

чове право, право з паперу – це найчастіше зо-

бов’язальне” [18, с.175]. 

Дуалістична природа цінних паперів ви-

значає їх приналежність до прикордонних інсти-

тутів цивільного права, таких, які перебувають 

на межі речових і зобов’язальних правовідносин. 

За словами М.І.Брагінського, поєднання речових 

і зобов’язальних елементів стало необхідною 

базою використання конструкції цінних паперів, 

за якою, з одного боку, мова іде про право влас-

ності на відповідний об’єкт (вексель, акція, облі-
гація тощо) як на річ, з іншого – про зобов’я-

зальне, народжене в основному з договору право, 

належність якого особі підтверджується цінним 

папером. Найбільш повне, на думку М.І.Бра-

гінського, таке змішування проявляє себе стосовно 

цінних паперів на пред’явника з властивою їм де-

якою невизначеністю фігури носія права [4, с.294]. 

Сучасні тенденції розвитку ринку цінних 

паперів, на думку Л.Р.Юлдашбаєвої, все більше 

віддаляють поняття цінного паперу від тради-

ційного поняття речі як об’єкта матеріального 

світу. “Стає все більш очевидним, що прирівню-

вання цінного паперу до речей носило достатньо 

умовний характер” [19, с.15]. Особливо явно в 

науці цивільного права певна “несумісність” 

класичного розуміння поняття речей і цінних 

паперів знайшла своє відображення щодо бездо-

кументарних цінних паперів. У дебатах теорети-

ків і практиків фондового ринку склались дві 

основні точки зору на природу бездокументар-

них цінних паперів.  

Представники однієї з них, спираючись на 

вчення класиків цивілістики, стверджують про 

неможливість існування речово-право-вих від-

ношень щодо бездокументарних цінних паперів. 

Серед аргументів посилаються на “визнану кон-

цепцію” [19, с.38], за якою об’єктами права вла-

сності можуть бути лише такі об’єкти, які мають 

матеріальний, фізично відчутний характер, тоб-

то, речі. За основу такої концепції сучасними 

авторами покладено вчення класиків цивілістич-

ної науки. Так, Г.Ф.Шершеневич розумів  речі як 

предмети матеріального світу 
[18, с.94]. 

В.М.Хвостов стверджував: “Речові права припу-

стимі лише по відношенню до предметів, що 

мають матеріальну субстанцію. Те, що такої суб-

станції не має, взагалі кажучи, не може бути 

об’єктом речового права” [16, с.223]. “Таким чи-

ном, - робить висновок Л.Р.Юлдашбаєва, - у відпо-

відності з доктриною бездокументарні цінні папе-

ри, що мають нематеріальний характер, не визна-

ються об’єктами права власності” [19, с.39]. 

Більш категорично висловлюється В.А.Бє-

лов. На його думку: “Права, втілені в класичних 

цінних паперах, обіговоздатні тому, що самі до-

кументи, що їх втілюють, є об’єктами цивільних 

прав, які належать до категорії речей. Права, що 

складають бездокументарні цінні папери, обіговоз-
датні самі по собі в силу того, що така вказівка міс-

титься в законі, і складають самостійний об’єкт 

цивільних прав, які не можна відносити до речей. 

Тому розповсюджувати на бездокументрані папери 

режим речей не є можливим” [3, с.26]. 

Згідно з іншою точкою зору, цінний папір 

(документарний і бездокументарний) – “це безті-
лесна річ, тобто сукупність встановлених зако-

нодавством цивільних прав, своєрідна правова 

умовність, фікція, що не має ніякої матеріальної 
форми”, яка в повній мірі може розглядатись як 

об’єкт речових прав. “Такий підхід, – на думку 

М.Крилової, – дозволив би бездокументарним 

цінним паперам зайняти місце серед об’єктів ци-

вільних прав нарівні з цінними паперами доку-

ментарної форми”. Вона погоджується з тим, що 

класичний цінний папір – це річ. Однак заува-

жує, що в дійсності це не так, “цінні папери – 
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документи” були трансформовані в “цінні папе-

ри – речі” штучно” [10, с.29, 31, 61]. 

Представники другого напрямку (в основ-

ному практики ринку цінних паперів) намага-

ються перенести в українське правове поле су-

часний закордонний досвід, насамперед США як 

країни з найбільш розвинутим фондовим рин-

ком. Вони посилаються на те, що дореволюційні 
погляди застаріли і не можуть бути застосовані в 

сучасних реаліях. Так, на думку А.Ю.Голубкова, 

щодо розробки поняття цінних паперів у новому 

Цивільному кодексі Російської Федерації були 

використані застарілі юридичні конструкції, роз-
роблені наприкінці позаминулого – початку ми-

нулого століття, які не враховують досягнення 

науково-технічного прогресу [6, с.108]. 

Саме цю точку зору відстоює Центральний 

банк Росії, Федеральна комісія по ринку цінних 

паперів і Міністерство фінансів Російської Фе-

дерації, яка була висвітлена в Доповіді про кон-

цептуальні підходи до місця і ролі депозитарної 
діяльності на сучасному ринку цінних паперів 

від 01 липня 1997 року. “Необхідно розглядати 

паперовий документ і “бездокументарну форму” 

як два можливих способи фіксації прав з цінного 

паперу, залишаючи можливість і для інших спо-

собів фіксації, що не протирічать законодавству. 

При цьому цінний папір залишається майном, 

річчю, не залежно від обрання способу фіксації 
прав з нього. Відповідно, для будь-якого цінного 

паперу з будь-якою формою фіксації прав з ньо-

го діють загальні норми цивільної обіговоздат-

ності, встановлені для майна, для речей” (пункт 

9 Доповіді) [8, п.5, 9]. 

Історично властива цінному паперу “папе-

рова” документарна форма надавала йому зовні-
шні ознаки речі і так вирішила “логічний пара-

докс” існування “право на право”. Однак сучасні 
тенденції до іммобілізації “паперових” цінних 

паперів з обігу і повна дематеріалізація багатьох 

цінних паперів знов висунули на перший план 

цей “парадокс” [13, с.14]. Так, зокрема, вислов-

лювались пропозиції щодо віднесення до цінних 

паперів “(символів) комплексів прав” [11, с.37-

38], “абстрактний речей”, фікцій [7, с.68], “суку-

пності прав” [14, с.79] та інше. Пропозиція 

Д.В.Мурзіна полягає у віднесені цінних паперів 

до категорії безтілесних речей. Відповідно автор 

розуміє безтілесну річ як “суб’єктивне зо-

бов’язальне право, яке регулюється нормами ре-

чового права”. І далі визначає, що: “Цінний папір 

як безтілесна річ – це зобов’язальне договірне 

право, яке регулюється нормами речового права” 

[14, с.79]. Хоча сам Д.В.Мурзін говорить про 

“афористичність і парадоксальність” даного ви-

значення. З ним не погоджується Л.Р.Юлдашбає-

ва: “... воно не розв’язує існуючі проблеми” [10, 

с.52]. Проти такого визначення категорично за-

перечує В.А.Бєлов “Предмети матеріального сві-
ту, речі (документи) і дещо ідеальне (права і 
“символи”) – до них об’єктивно неможливо за-

стосувати ідентичне правове регулювання, нада-

ти їм однаковий правовий режим” [2, с.15]. 

Отже, в науці склались дві основні точки 

зору на проблему бездокументарних цінних па-

перів: 1) на майнові права не може бути розпо-

всюджений режим речей; 2) цінні папери – це 

речі незалежно від форми їх випуску. Представ-

ники обох напрямків у різній мірі погоджуються 

з неможливістю однозначно категоричних твер-

джень. Так, один з найбільш одіозних (за його 

висловленням) представників теорії майнових 

прав В.А.Бєлов припускає можливість розпо-

всюдження на бездокументарні цінні папери 

окремих правил про класичні документарні цінні 
папери [2, с.15-16]. Прихильник теорії бездоку-

ментарних цінних паперів як безтілесних речей 

Д.В.Мурзін погоджується з наявністю зо-

бов’язальних ознак – майнового права – в бездо-

кументарних цінних паперах [14, с.12 і далі].  
Відношення, пов’язані з цінними папера-

ми, які виникають уу реальному житті, повністю 

не охоплюються рамками ні речового, ні зо-

бов’язального права. Суто “речовий” підхід до 

бездокументарних цінних паперів має певні не-

доліки, серед яких називають, наприклад, про-

блеми віндикації і, особливо, передачі цінних 

паперів. Суто “зобов’язальний” підхід також має 

суттєві недоліки, зокрема, з точки зору концепції 
уступки права вимоги (цесії), яка допускає право 

боржника пред’являти новому кредитору запере-

чення, які ґрунтуються на його відношеннях із 
старим кредитором. 

У зв’язку з чим у літературі висловлюва-

лась третя пропозиція щодо правового регулю-

вання ринку цінних паперів шляхом створення 

спеціальних норм права. Зокрема, американсь-

кий юрист М.Є.Гаши-Батлер, провівши порівня-

льне дослідження цінних паперів за законодавст-

вом США і Росії, запропонував не включати цін-

ні папери в Цивільний кодекс і розглядати цінні 
папери окремо, в рамках самостійного законо-

давства: “можливо, в окремому кодексі про цінні 
папери”. Аргументуючи тим, що “Проблема ви-

никає за відсутності логіки в застосуванні понят-

тя цінного паперу (зокрема, багатьох бездокуме-
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нтарних цінних паперів і похідних цінних папе-

рів, існуючих у теперішній час на світових рин-

ках) з поняттям права на річ або іншими понят-

тями” [1, с.58]. 

Підтримуючи в цілому концепцію ство-

рення спеціального правового регулювання щодо 

цінних паперів, Л.Р.Юлдашбаєва виступає за 

більш чітку і докладну регламентацію правил 

про цінні папери безпосередньо в Цивільному 

кодексі. Автор справедливо визначає цінні папе-

ри як об’єкт цивільних прав, хоча і в достатній 

мірі специфічний, і тому, на її думку, цінні папе-

ри повинні бути включені до Цивільного кодек-

су. Достатньо оптимістично науковець вислови-

лась щодо перспектив бездокументарних цінних 

паперів як об’єктів права власності: “Те, що по-

зитивне право і доктрина тепер ще не визнають 

бездокументарні цінні папери об’єктом права 

власності, не означає неможливості такого ви-

знання в майбутньому”. Хоча сама автор, мабуть, 

не дуже в це вірить і робить інший висновок: 

“Бездокументарний цінний папір як матеріаль-

ний об’єкт цивільних прав не є об’єктом права 

власності. Він являє собою тільки об’єкт зо-

бов’язального права – сукупність майнових 

прав” [19, с.62-63, 51, 66]. 

З розвитком науково-технічного прогресу 

з’явились нові об’єкти права власності. В країнах 

Європи центр тяжіння правового регулювання 

власності змістився з нерухомого майна на ру-

хоме (цінні папери, права вимоги та інше). “Цей 

процес почався, - вказує Р.О.Халфіна, - в другій 

половині минулого століття, коли з’явились ак-

ціонерні товариства, облігації, акції, широке 

розповсюдження набув обіг векселів. У подаль-

шому все більше значення стали набувати немате-

ріальні цінності. Зміна складу власності здійснює 
вплив і на характер самого права” [15, с.37-38]. 

Саме останні перетворення в Україні (на-

приклад, торгівля бездокументарними і похідни-

ми цінними паперами) створили основу для гли-

бинного аналізу поняття цінних паперів, оскіль-

ки з появою нових видів цінних паперів (відпові-
дно, більш розвинутих і складних) найкращім 

чином виявляється суть цінного паперу. Питання 

про поняття, класифікацію і правове регулюван-

ня цінних паперів не можна відділяти від питан-

ня про інтеграцію української економіки в світо-

ву. Глобалізація ринків цінних паперів, фінансо-

вих ринків і економік у цілому звичайно вимагає, 

щоб правові системи, які регулюють ці ринки, 

забезпечували можливість ефективного і швид-

кого переходу майнових прав за угодами з цін-

ними паперами. Економіка єдиної Європи актив-

но працює з американською. Намагання України 

долучитись до світової економіки повинні бути 

підкріплені готовністю вітчизняного законодавства 

сприйняти та органічно інтегрувати досвід інших 

правових систем. Лідером цього процесу повинна 

виступити наукова спільнота, в тому числі шляхом 

розробки оптимально прийнятних механізмів пра-

вового регулювання ринку цінних паперів. 

У зв’язку з чим категорично не можна по-

годитись з твердженням представника російської 
школи приватного права Д.В.Мурзіним про 

“удавану авторитетність” посилань на законо-

давство США, загрозу руйнування континента-

льної системи права та повну відмову автора на-

віть від аналізу англосаксонської доктрини [14, 

с.68-69]. Такий деструктивний підхід до нама-

гання розв’язання проблеми не носить наукового 

характеру та значно обмежує автора в пошуку 

можливих оптимальних варіантів розв’язання 

актуальної проблеми правового статусу цінних 

паперів. У той же час шлях, обраний німецьким 

правом, більше відповідає еволюційному розвит-

ку національного ринку цінних паперів. Так, за 

словами Х.Брокса, “Для усунення витрат по ви-

готовленню бланків і зберіганню цінних паперів 

переходять до створення замість багатьох папе-

рів лише одного паперу (так званий загальний 

або глобальний сертифікат – Sammer- oder 

Globalurkunde). Це дозволено з 1972 року. Опи-

саний розвиток показує, що значення ринкових 

паперів як документованих втілень прав усе бі-
льше падає. Кінцевим пунктом цього розвитку є 

створення недокументованих цінних паперів 

(körperloser Wertrechte)” [20, с.241]. Такий по-

ступовий та остаточний перехід до бездокумен-

тарних цінних паперів (за винятком ордерних 

цінних паперів) буде цілком прийнятним і для 

українського ринку цінних паперів. 

Представляється достатньо конструктив-

ною думка щодо визнання цінних паперів сукуп-

ністю прав, та розповсюдження права власності 
на таку сукупність. У подальшому, можливо, ви-

знання інших прав, що мають економічну цін-

ність, об’єктом речового права. Запозичення та-

кого інституту з системи загального права ско-

ріше буде свідчити про інтегрування не лише 

економічне, але і правове; узагальнення та уніфі-
кації правового регулювання.  

Отже, бездокументарні цінні папери мо-

жуть бути віднесені до об’єктів речового права 

та підпорядковані властивому тільки їм спеціа-

льному правовому регулюванню. Таке правове 
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регулювання може бути встановлено шляхом 

визначення певних винятків з режиму речей. 
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TO A QUESTION ABOUT VALUABLE PAPERS 

 

Summary 
 

This article is about some questions of a legal nature of valuable papers. In opinion of the author same 

valuable papers can be referred to objects of the ware right, be subordinated to special legal regulation, 

inherent only in them, such legal regulation can is established by definition of exceptions from a mode of 

things. 

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 161. Правознавство.                                                43 

УДК 347.4 

© 2002 р.  О.В. Гетманцев  

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ 

 

Загальна декларація прав людини, прийня-

та 10 рудня 1948 року Генеральною Асам-блеєю 

ООН, закріпила положення, що кожна людина, 

яка проживає в будь-якій державі, має право на 

ефективне поновлення своїх прав компетентни-

ми національними судами, в разі порушення її 
основних прав закріплених конституцією або 

законом. (ст.8). У повній відповідності з цим по-

ложенням Конституція  України гарантує кожній 

особі право на судовий захист (ст.55). Судовий 

захист прав та інтересів громадян, юридичних 

осіб, держави в порядку цивільного судочинства 

детально регламентовано нормами цивільного 

процесуального кодексу України (далі ЦПК). 

Норми цивільного процесуального права тісно 

пов’язані між собою і спрямовані на виконання 

завдань, які визначені в статті 2 ЦПК, а саме за-

хист прав та інтересів особи, держави шляхом 

всебічного дослідження судом обставин справи, 

а в кінцевому підсумку – ухвалення законного та 

обґрунтованого рішення по цивільній справі. 
Процесуальна діяльність суду, інших учасників 

процесу в будь-якій стадії цивільного судочинст-

ва здійснюється у визначеній законом процесуа-

льній формі. Ефективність і правильність вирі-
шення матеріальних вимог у значній мірі зале-

жить від удосконаленості цивільної процесуаль-

ної форми, в межах якої забезпечуються закон-

ність та обґрунтованість судових рішень у циві-
льних справах. Тому розгляд питань, які стосу-

ються цивільної процесуальної форми, має велике 

значення для вибору правильного концептуального 

підходу щодо подальшого реформування цивільно-

го процесуального законодавства.  

Окремим проблемним питанням цивільної 
процесуальної форми було присвячено чимало 

робіт як у радянський період науки цивільного 

процесуального права, так і у теперішній час. 

Однак це не виключає існування суперечностей у 

визначенні поняття цивільної процесуальної фо-

рми, у формуванні ознак, які характеризують 

дану категорію. В науці цивільного процесуаль-

ного права існують різноманітні поняття цивіль-

ного процесуальної форми. Пояснюється це на-

самперед тим, що категорія “цивільна процесуа-

льна форма” – явище досить складне, яка перед-

бачає розгляд таких важливих питань, як поняття 

цивільного процесу та визначення кола його уча-

сників, організацію цивільного процесу як у ці-
лому, так і кожної окремої стадії, послідовність 

вчинення процесуальних дій суб’єктами цивіль-

них процесуальних відносин. У цілому загально-

визнаним у науці цивільного процесуального 

права є те, що цивільна процесуальна форма іс-

нує для впорядкування діяльності суду з приводу 

застосування норм матеріального та процесуаль-

ного права. Варто погодитися з А.В.Цихотським, 

що будь-яке судочинство повинно бути обмежене 

процесуальними умовами, які визначені у законі 
[16, с.32]. По суті цивільна процесуальна форма 

утворює теоретичну модель цивільного процесу.  

Аналіз існуючих у науці цивільного проце-

суального права визначень понять цивільної 
процесуальної форми дає підстави поділити їх 

умовно на два напрямки, в залежності від того, 

яку саме родову ознаку виділяє той чи інший ав-

тор. Представники першого напрямку, серед 

яких можна назвати відомих російських проце-

суалістів Н.А. Чечину, Д.М. Чечота, в основі по-

няття цивільної процесуальної форми виділяють 

норму цивільного процесуального права, а конк-

ретніше – систему вимог, які в ній закріплені [20, 

с.173]. Цивільну процесуальну форму вони роз-
глядають як сукупність правил, які регулюють 

порядок здійснення правосуддя і діяльність кож-

ного учасника процесу. Інший відомий процесу-

аліст М.А. Гурвіч вважав, що норми цивільного 

процесуального права у своїй сукупності утво-

рюють поняття цивільної процесуальної форми 

[14, с.9]. Представники першого напрямку роз-
глядали цивільну процесуальну форму як сукуп-

ність вимог, установлених нормами цивільного 

процесуального права. 

Представники іншого напрямку розгляда-

ли цивільну процесуальну форму, як порядок 

здійснення правосуддя або як порядок розгляду і 
вирішення цивільних справ. При цьому К.І.Ко-

місаров та В.М.Семенов цивільну процесуальну 

форму визначали, як особливу форму діяльності 
суду по розгляду і вирішенню цивільно-правових 

спорів [12, с.7], Н.А.Рассахатская як форму про-

цесуальних дій та строки виконання цих дій [10, 

с.72]. І.А.Жеруоліс розглядав процесуальну фо-

рму як порядок здійснення правосуддя [7, с.68], а 
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К.С.Юдельсон – як діяльність суду та інших 

осіб, пов’язаних з порушенням, підготовкою і 
розглядом цивільної справи [13, с.12]. С.Ю.Кац, 

Л.Я.Носко хоча розглядали цивільну процесуа-

льну форму, як порядок застосування норм права 

як послідовне вчинення процесуальних дій [15, 

с.22], але все ж таки зводили це поняття до вста-

новленого законом порядку вчинення дій судом, 

особами, які беруть участь у справі та всіма ін-

шими учасниками процесу. Подібні погляди та-

кож висловлені М.С.Шакарян, А.К.Сергун [18, 

с.22-23], М.А.Вікут, І.М. Зайцевим [8, с.22], але з 
деякими доповненнями та уточненнями. Отже, 

існуючі погляди процесуалістів щодо поняття 

цивільної процесуальної форми можна звести до 

двох основних положень: це система вимог, які 
пред’являються до порядку здійснення правосу-

ддя в цивільних справах;  це порядок здіснення 

правосуддя у цивільних справах. 

Обидва напрямки у дослідженні поняття 

цивільної процесуальної форми мають різні тео-

ретичні обґрунтування. Але щоб правильно зро-

зуміти сутність цивільної процесуальної форми, 

потрібно все ж таки дати чітке її поняття. При 

цьому треба враховувати положення обох нап-

рямків, оскільки це дасть можливість визначити 

зміст поняття цивільної процесуальної форми. 

Цивільний процес за своїм змістом завжди 

включає процесуальну діяльність суду, діяль-

ність учасників цивільного судочинства, яка має 

певний зміст і процесуальну форму вираження і 
проводиться у відповідній послідовності, у пев-

ному порядку, встановленому нормами цивіль-

ного процесуального права [19, с.9]. Справді 
процесуальна діяльність стає безпредметною, 

якщо дії вчиняються без дотримання визначеної 
законом послідовності. Будь-яка діяльність по-

винна здійснюватися у певній послідовності, яка 

визначена нормами цивільного процесуального 

законодавства. Лише завдяки процесуальній фо-

рмі цивільне судочинство стає процесом [12, 

с.10]. Саме тут, як зазначає М.Й.Штефан, відбу-

вається діалектичний зв’язок цивільного проце-

суального права з цивільним процесом, як поєд-

нання змісту і форми. Змістом буде діяльність 

суду і учасників процесу (дії і правовідносини), а 

цивільною процесуальною формою – об’єктивне 

(зовнішнє) вираження вчинення, закріплення і 
оформлення відповідної діяльності [19, с.10]. 

Аналіз наявних визначень поняття цивіль-

ної процесуальної форми є підстави зробити за-

гальний висновок, що процесуальна форма в кі-
нцевому рахунку регулює послідовність вчинен-

ня процесуальних дій, виступає свого роду про-

цесуальним регламентом здійснення діяльності з 
розгляду і вирішенню цивільних справ. У цьому 

проявляється призначення процесуальної форми: 

по-перше, встановлення процесуального порядку 

вчинення процесуальних дій учасниками проце-

су, і по-друге, оформлення такої діяльності. На-

приклад, діяльність суду з розгляду справи скла-

дається з сукупності дій, спрямованих на дослі-
дження доказів за допомогою визначених зако-

ном засобів доказування. Така діяльність здійс-

нюється у точно встановленому порядку, за 

встановленими правилами, принципами, у вста-

новленій процесуальній формі судового засідан-

ня, безпосередньо, усно, тобто процесуальні дії 
вчиняються у певній процесуальній формі й фік-

суються в певних процесуальних документах [19, 

с.10]. Доречно погодитися з Н.А. Чечіною, Д.М. 

Чечотом, що процесуальна форма невід’ємна від 

судової діяльності, виступає одним із її консти-

туїтивних елементом [17, с.179]. Вона слугує ін-

струментом об’єктивного вираження передбачених 

у нормах цивільного процесуального законодавства 

послідовності вчинення дій учасниками процесу. 

Це модель, яка впорядковує судочинство шляхом 

закріплення у нормах цивільного процесуального 

законодавства вимог процесуальних дій і процесу-

альному порядку їх оформлення.  

З приводу цього аспекту цивільної проце-

суальної форми в літературі її поділяють на зов-

нішню і внутрішню. Так, В.Н. Карташов проце-

суальну форму в якості порядку використання 

певних прийомів і засобів вчинення процесуаль-

них дій розглядав як внутрішню форму вира-

ження такої діяльності, а зовнішню форму, на 

його думку, складають правові акти, які висту-

пають засобом існування і вирішення юридичної 
діяльності [9, с.70]. І.А.Жеруоліс розглядає циві-
льну процесуальну форму шляхом аналізу змісту 

і форми правовідношенння і цивільного процесу 

в цілому. На його думку форма цивільного про-

цесу являє собою зовнішню форму цивільного 

процесу, внутрішню форму складають сукуп-

ність прав і обов’язків, а змістом є фактична про-

цесуальна діяльність учасників процесу [7, с.46]. 

Варто зауважити, що І.А.Жеруоліс одночасно 

виділяє єдину цивільну процесуальну форму, під 

якою розуміє цивільний процес, і у самому ж 

процесі виділяє зовнішні і внутрішні форми. При 

цьому він їх співвідносить як форму і зміст [7, 

с.74]. Аналогічні погляди на форму процесу по-

діляють і представники науки кримінального 

процесуального права [6, с.238-240; 20, с.39-40]. 
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Ці положення були піддані критиці М.А.Якубом. 

Він вважає, що процесуальні дії та відносини, які 
при цьому виникають між учасниками процесу є 

єдиними, оскільки у своїй нерозривності скла-

дають зміст процесу. На його думку, процесуа-

льна форма включає як правовідносини так і дія-

льність, а тому є єдиною. Тобто, він заперечував 

необхідність виділення зовнішньої і внутрішніх 

форм процесуальної форми [21, с.19]. 

Цивільне судочинство представляє собою 

сукупність процесуальних дій, які відповідно до 

цивільного процесуального законодавства під-

порядковуються і виникають за одними і тими ж 

правилами, засновані на одних тих же принци-

пах. Тому для кожної справи повинна бути хара-

ктерна єдина процесуальна форма. З цих позицій 

важко погодитися з І.А. Жеруолісом, який виді-
ляє єдину процесуальну форму й одночасно ба-

чить в їх межах окремі процесуальні форми в 

залежності від стадій цивільного процесу. Автор 

вважав, що один і той же зміст може бути вира-

жений у різних зовнішніх формах, тому в циві-
льному судочинстві процесуальні дії вчиняються 

у різному порядку [7, с.74]. Заслуговує уваги по-

зиція В.М. Семенова, що така ознака процесуа-

льної форми як її єдність виключає можливість її 
дроблення по частинам [12, с.12]. Концепція єд-

ності процесуальної форми в цих випадках повинна 

передбачати можливість використання різних про-

цесуальних процедур у залежності від особливос-

тей конкретних категорій цивільних справ.  

Вибір процедур у рамках процесуальної 
форми повинен залежати від складності цивіль-

ної справи, від її галузевої належності. Тому 

ЦПК України виділяє процесуальні особливості 
розгляду окремих категорій справ, зберігаючи 

при цьому основні вимоги щодо процесуальної 
форми. Така будова процесуальної форми зумо-

влена тими завданнями, які визначається на кож-

ній стадії цивільного судочинства. Це дає мож-

ливість зберегти єдину процесуальну форму роз-
гляду і вирішення цивільних справ і забезпечити 

її універсальність та оптимальність. Матеріаль-

но-правові особливості окремих категорій справ, 

як справедливо зазначають Н.А. Чечіна, Д.М. 

Чечот, не повинні впливати на порядок їх роз-
гляду [17, с.193]. Цей єдиний порядок передба-

чає зовнішній засіб вчинення процесуальних дій, 

які вчиняються судом, учасниками процесу за 

визначеними нормами цивільного процесуально-

го законодавства правилами. Водночас гарантом 

законності вчинення процесуальних дій є закріп-

лення таких дій у процесуальних документах.  

Важливим є з’ясування питання і про зна-

чення цивільної процесуальної форми. Теорети-

чне значення полягає у виділенні особливостей 

розгляду різних категорій цивільних справ, удо-

сконаленні форм захисту прав та свобод особи 

шляхом оптимізації та раціоналізації правосуддя, 

удосконалення процесу і процедури. Судочинст-

во по кожній цивільній справі представляє со-

бою послідовне вчинення процесуальних дій.     

У рамках єдиного комплексного процесуального 

правовідношення постійно виникають і припи-

няються процесуальні відносини між його учас-

никами. Динаміка цивільного процесу передба-

чає вчинення обов’язкових процесуальних дій, 

рух справи через ряд стадій, які неможливо “пе-

рескочити”. Такий формалізм забезпечує захист 

прав та інтересів особи, які звернулися до суду, 

характеризує змістовну сторону судової діяльно-

сті. Але, з іншого боку, цивільний процес пови-

нен містити розвинуті правові процедури в зале-

жності від різних фактичних ситуацій. Тому ви-

никає потреба удосконалити систему процесуа-

льно-правових механізмів, які будуть надійним 

інструментом для досягнення мети правосуддя в 

цивільних справах – захистити права та інтереси 

особи. Процесуальна реформа повинна здійсню-

ватися насамперед у напрямку вирішення тих 

питань, які пов’язані з реалізацією права на су-

довий захист [4, с.172]. Серед основних напрям-

ків удосконалення цивільного процесу, насампе-

ред цивільної процесуальної форми, можна вді-
лити цілу низку проблем як теоретичного, так і 
практичного змісту. Серед них можна виділити 

ті, які сприяють оптимізації і раціоналізації про-

цесу розгляду і вирішенню цивільних справ. Це 

стосується вдосконалення форми розгляду і ви-

рішення цивільних справ, а саме закріплення у 

нормах ЦПК Україні так званих  “скорочених” 

форм розгляду деяких категорій справ. Серед 

форм прискорення процесу можна виділити такі 
інститути як: а) заочне рішення;  б) судовий на-

каз, які вже давно відомі більшості країнам світу 

[3, с.71-74]. Заочне рішення дає можливість роз-
глянути і вирішити цивільну справу коли відпо-

відач ухиляється від явки до суду. Введення да-

ного інституту до ЦПК України буде слугувати 

важливою гарантією захисту прав особи у циві-
льному процесі. У нормах слід передбачати умо-

ви та процесуальний порядок розгляду справи і 
постановлення заочного рішення. Використання 

інституту “судового наказу” у ЦПК і у судовій 

практиці також буде однією з важливих гарантій 

прискорення захисту прав особи. Цей інститут 
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передбачає можливість розгляду так званих без-
спірних справ [5, с.67-68]. 

Практичне значення цивільної процесуа-

льної форми полягає в тому, що вона існує для 

організації та впорядкування діяльності суду та 

інших учасників процесу при розгляді та вирі-
шенні цивільних справ. Тому суд і всі учасники 

процесу зобов’язані дотримуватися і виконувати 

визначеного нормами цивільного процесуально-

го права порядку та послідовності вчинення про-

цесуальних дій. Отже, підсумовуючи викладене, 

можна дати таке визначення цивільної процесуа-

льної форми – це передбачений нормами цивіль-

ного процесуального законодавства процесуаль-

ний порядок вчинення судом та іншими учасника-

ми процесу процесуальних дій у процесі розгляду 

та вирішення цивільної справи, а також оформлен-

ня таких дій у процесуальних документах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ В ІНСТИТУТІ  
АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 

Антимонопольні норми – це складовий 

елемент конкурентного законодавства, основою 

якого на сьогодні є Закон України "Про захист 

економічної конкуренції" від 11.01.2001р. (далі - 
Закон). Норми матеріального права встановлю-

ють права та обов'язки учасників економічних 

відносин, регулюють їх змістовну сторону. Нор-

ми процесуального  права регулюють порядок 

(процедуру) діяльності уповноважених органів 

державної влади і суб'єктів господарювання з 
реалізації норм матеріального права [7, с.32]. 

Матеріальні норми інституту антимонопольного 

регулювання представлені, зокрема, нормами-

цілями, нормами-завданнями, компетенційними,   

спеціалізованими, розбудовчими, регулятивни-

ми, правоохоронними нормами. 

Важливе практичне значення при застосу-

вання матеріальних і процесуальних норм інсти-

туту антимонопольного регулювання має прави-

льне врахування дефінітивних норм, тобто норм, 

які встановлюють легальне визначення певних 

правових понять. Правове поняття є засобом, 

через яке в інституті антимонопольного регулю-

вання відбувається узагальнення явищ економі-
ко-правового характеру. За ступенем визначено-

сті дані поняття поділяються на абсолютно-

визначені та відносно-визначені. 
Абсолютно-визначені поняття відобража-

ють найбільш суттєві ознаки тих явищ, дій, які є 

характерними для конкретної сфери  правового 

регулювання - антимонопольного. Такі норми 

знайшли своє відображення в ст. 1 "Визначення 

термінів", а також ст.5 "Узгоджені дії" та ст.12 

"Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта 

господарювання" Закону України "Про захист 

економічної конкуренції". І навпаки, відносно-

визначенні поняття не містять достатньої кілько-

сті загальних ознак для того, щоб зробити висно-

вок відносно їх змісту. Це, зокрема: "позитивний 

ефект для суспільних інтересів переважає нега-

тивні наслідки обмеження конкуренції" (ч.3 

ст.10 та ч.2 ст.25 Закону), "суттєве обмеження 

конкуренції" (ч.2 п.8 ст.6; ст.7; ч.2 ст.10; ч.2 п.6 

ст.13 Закону), "не зазнає значної конкуренції" 

(ч.І ст.12 Закону); "загроза системі ринкової еко-

номіки" (ч.4 ст. 10 Закону); "без об'єктивно ви-

правданих на те причин" (ч.2п.8 ст.6; ч.2п.6 

ст.13; ч.І ст.19 Закону); "створення перешкод" 

(ч.2 п.7 ст.13; ст.20 Закону); "невигідне стано-

вище у конкуренції" (ст. 21 Закону); "торгові та 

інші чесні звичаї у підприємницькій діяльності" 

(ч.2 п.7 ст.6; ч.І ст.8; ч.2 п.3 ст.13 Закону); "спо-

творення конкуренції" (ч.І ст.15; ст.16 Закону); 

"об'єктивні причини переважних умов у госпо-

дарській діяльності" ( ч. 1 ст. 19 Закону). Прак-

тичне застосування відносно-визначених понять 

зумовлює дослідження обставин конкретної ри-

нкової ситуації з точки зору існування чи мож-

ливості існування обмежень як результат діяль-

ності суб'єктів господарювання. Тому в юридич-

ній літературі такі поняття називаються оціноч-

ними [3, с.133]. 

Оціночне поняття в праві, на думку 

Т.В.Кашаніної, це виражені в нормах права поло-

ження (приписити законодавця), в якому закріп-

люються найбільш загальні ознаки, властивості, 
якості, зв'язки і відносини різноманітних пред-

метів, явищ, дій, процесів, які детально не роз'-
яснюються законодавцем з тим, щоб вони конк-

ретизували шляхом оцінки в процесі застосуван-

ня права і дозволяло здійснювати в межах зафік-

сованої в ньому спільності індивідуальної регла-

ментації суспільних відносин [4, с.21]. 

Існування в інституті антимонопольного 

регулювання оціночних понять пов'язане переду-

сім з умовами    функціонування ринкової змага-

льності. А господарська діяльність має різнома-

нітні форми та прояви, які не завжди можна пе-

редбачити та адекватно відтворити в конкурент-

ному законодавстві. Ще І.О.Покровський відзна-

чив, що будь-яке законодавство, навіть будь-яка 

просторова кодифікація, нерідко знаходить про-

галини часто просто тому, що в момент свого 

видання закон ще не мав перед собою тих життє-

вих явищ, які розгорнулись потому [5, с.90]. 

Враховуючи такі поняття, законодавець 

вважає за непотрібне давати їм абсолютне визна-

чення в нормі права. Відповідні знання суб'єкти 

господарювання отримують із повсякденного 

життя і немає необхідності обтяжувати нормати-

вний акт зайвою характеристикою того чи іншо-

го економіко-правового явища. За влучним за-
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уваженням Д.А.Гараймовича, "звичайна" норма 

права черпає інформацію із себе, а норми з оці-
ночними поняттями "вбирає" в себе весь розум 

навколишнього середовища [3, с.155]. 

В результаті використання оціночних по-

нять індивідуалізується антимонопольне регу-

лювання в умовах конкретної ситуації. Оскільки 

оціночні поняття – поняття ситуаційні, а при 

прийнятті рішення відбувається конкретизоване 

порівняння фактичної ситуації й оціночного по-

няття. Це з одного боку. З іншого, використання 

оціночних понять дає можливість конкретизува-

ти саму норму інституту антимонопольного ре-

гулювання. А саме оціночне поняття уточнюєть-

ся у зв'язку із застосування відповідної правової 
норми в процесі правозастосовчої діяльності або 

при вирішенні спору (в судовому чи позасудово-

му порядку). За допомогою оціночних понять від-

бувається з'ясування юридичних фактів і закріп-

лення змісту правовідносин у сфері антимонополь-

ного регулювання. Тому вони тісно пов'язані з від-

повідними презумпціями, що існують в інституті 
антимонопольного регулювання. 

Презумпція - це закріплене в нормах права 

припущення про наявність чи відсутність юри-

дичних фактів, яке засноване на зв'язку між ними 

і фактами, наявними та підтвердженими попере-

днім досвідом [2, с.22]. На стадії прийняття нор-

ми, тобто правової регламентації відносин, пре-

зумптивні положення враховуються при розробці 
правил поведінки. І як результат, такі норми 

стають загальнообов'язковими, а їх дотримання, 

використання та застосування сприяє розвитку 

тих закономірностей, зв'язків, узагальнень, які 
започатковані відповідними презумптивними 

положеннями. Так, стаття 1 Закону України "Про 

захист економічної конкуренції" (далі - Закон) міс-

тить ряд дефініцій, без яких неможливе практичне 

застосування вказаного акта. Вони є своєрідними 

презумпціями, що продиктовані практикою еконо-

мічного розвитку, та які належно були сприйняті 
нормами права. До них, зокрема, відносяться ви-

значення понять  "економічної  конкуренції",  "то-

вару"  та  "ринку  товару", "монополізації". 

Презумпції можуть бути закріпленими в 

правових нормах або прямо, або опосередковано. 

Про пряме закріплення презумпції вказують такі 
граматичні вирази: "якщо", "якщо він не доведе", 

"якщо стосовно них виконуються такі умови" 

тощо. Прикладом такого прямого закріплення 

слугує презумпція монопольного (домінуючого) 

становища (ст.12 Закону), презумпція спричи-

нення (негативних наслідків) (ст.ст. 6, 13 Зако-

ну), презумпція вини (ст.ст.5, 22 Закону). Якщо 

презумптивне положення прямо не вказується 

безпосередньо в нормі,  тоді його можна вивести 

шляхом умовиводу. Наприклад, формулюючи та 

закріплюючи права та обов'язки учасників еко-

номічної конкуренції, законодавець чітко визна-

чає і межі здійснення цих прав та обов'язків. Це 

досягається шляхом закріплення презумпції доб-

росовісності дій учасників ринкових операцій та 

використання правил "розумного підходу". 

Власне, законодавець не оперує терміном 

"добросовісна конкуренція". Однак у ст.42 Кон-

ституції України в ч.3 говориться про конституцій-

ний обов'язок держави бути гарантом захисту кон-

куренції у підприємницькій діяльності. Цим держа-

ва намагається стимулювати саме розвиток право-

мірної, тобто добросовісної поведінки (конкурен-

ції), яка здійснюється з метою   отримання прибут-

ку в будь-якій незабороненій сфері та з викорис-

танням дозволених законодавцем засобів. 

Конкуренція є одним із інститутів самоор-

ганізації, ринкового обміну. Це зумовлює необ-

хідність індивідуальної оцінки дій суб'єктів гос-

подарювання з точки зору впливу негативних 

наслідків обмеження конкуренції та позитивного 

ефекту для суспільних інтересів при розгляді 
антимонопольних справ. За цих обставин допус-

тимим є застосування правил "розумного підхо-

ду" до аналізу монополістичної поведінки з ме-

тою отримання всебічної оцінки впливу цих нас-

лідків на конкуренцію та інтереси споживачів. 

Вищезазначене можна проілюструвати на тако-

му. Право суб'єктів господарювання бути учас-

никами добросовісної конкуренції є елементом 

їх правового статусу і використання його пови-

нно мати розумне обґрунтування та бути розум-

ним (доцільним) в умовах отримання відповідно-

го ефекту. Наприклад, здійснюючи економічну 

концентрацію, її учасники зобов'язані отримати 

відповідний дозвіл антимонопольних органів. 

Такий дозвіл надається на підставах, зазначених 

у ст.25 Закону України "Про захист економічної 
конкуренції", у разі, якщо економічна концент-

рація не призводить до монополізації чи суттєво-

го обмеження конкуренції на всьому ринку, чи в 

значній його частині. 
Ефективність функціонування інституту 

антимонопольного регулювання буде залежати 

також і від існування низки загальних правил, 

які обов'язкові для виконання в будь-якому ви-

падку. В спеціальній літературі вони іменуються 

порушеннями per se. Тобто це такі види монопо-

льної діяльності, які законодавцем віднесені до 
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апріорно нелегальних дій суб'єктів господарю-

вання та при вирішенні конкретних антимонопо-

льних справ не вимагають здійснення порівняль-

ного аналізу наслідків такої діяльності по відно-

шенню до позитивного ефекту для суспільних 

інтересів. Так, у розділах II-IV Закону України 

"Про захист економічної конкуренції" мова йде 

про форми монополістичної поведінки суб'єктів 

господарювання та дії владних структур, які мо-

жуть бути кваліфікованими як монопольна дія-

льність. Однак така загальна констатація випад-

ків монопольної діяльності деталізується стосов-

но різних форм монополізму. Не на всі його різ-
новиди поширюється правило per se і не всі фо-

рми монополізму підлягають правовій оцінці з 
позицій "розумного підходу". 

Зокрема, статтями 6,10 Закону України 

"Про захист економічної конкуренції" передба-

чена можливість здійснення порівняльної оцінки 

того, наскільки прояви тої чи іншої монопольної 
влади компенсуються перевагами, до яких вона 

призводить з точки зору вдосконалення вироб-

ництва, придбанню або реалізації товару, техні-
ко-технологічному, економічному розвитку, роз-
витку малих або середніх підприємців, оптиміза-

ції експорту чи імпорту товарів, розробленню та 

застосуванню уніфікованих технічних умов або 

стандартів на товари, раціоналізації на виробни-

цтво. І навпаки, дії, на які статтями 13, 15-18 За-

кону України "Про захист економічної конкуре-

нції" введенні обмеження, визначаються апріор-

но нелегальними. 

Присутність у структурі вищевказаних ста-

тей загальної норми і переліку конкретних скла-

дів порушень є одним із критеріїв для кваліфіко-

ваного застосування норми per se і правила "ро-

зумного підходу", які   стали   своєрідними   пре-

зумптивними   положеннями   інституту антимо-

нопольного регулювання. Отже, формулюючи 

певні правові норми інституту антимонопольного 

регулювання, законодавець нерідко оперує оціноч-

ними поняттями. Однак через звичайну дефініцію 

правової норми тлумачити оціночні поняття немо-

жливо, адже сутність останніх динамічно пов'язана 

з реальною соціально-економічною ситуацією в 

умовах конкретного товарного ринку. 

Водночас помилковим є нерозуміння необ-

хідності та обов'язковості існування критеріїв в 

юридичній оцінці вказаних вище понять. І таки-

ми критеріями, на нашу думку, повинні стати 

презумптивна дія принципу per se і правила "ро-

зумного підходу". Це дозволить антимонополь-

ним органам здійснити кваліфікацію дій суб'єк-

тів господарювання в процесі ринкової змагаль-

ності з точки зору їх "абсолютної неправомірно-

сті" чи "відносної правомірності" [ 8, с.184]. 

В основі з'ясування фактів зловживання 

монопольним (домінуючим) становищем та ан-

тиконкурентної практики органів влади та управ-

ління на ринку знаходиться презумпція "абсолю-

тної неправомірності" (per se). А це означає, що 

за жодних обставин указана поведінка не несе чи 

не буде нести в собі жодного позитивного поте-

нціалу для конкретного товарного ринку. Забо-

роняючи зловживання монопольним (доміную-

чим) становищем та антиконкурентні дії органів 

влади, органів місцевого самоврядування, орга-

нів адміністративно-господарського управління   

та контролю, законодавець вбачає в них усі види 

(форми) використання ними домінуючого стано-

вища, що обмежують конкуренцію чи (або) 

ущемляють інтереси інших суб'єктів господарю-

вання чи споживачів. 

Поряд з цим, такий різновид монополісти-

чної практики, як антиконкурентні узгоджені дії 
суб'єктів господарювання, окреслений у ст.6 За-

кону України "Про захист економічної конкуре-

нції", може бути кваліфікований з точки зору 

"відносної правомірності" з урахуванням правил 

"розумного підходу", якщо їх учасники доведуть, 

що ці дії мають позитивний ефект для конкрет-

ного товарного ринку. Це означає, що учасники 

таких дій мають право довести їх відносну пра-

вомірність та надаючи докази антимонопольним 

органам стосовно обставин, зазначених у ч.І 
ст.10 Закону України "Про захист економічної 
конкуренції", отримати відповідний дозвіл у по-

рядку, передбаченому в Розділі VI вказаного За-

кону. Правом на надання дозволу на узгоджені 
дії, передбачені у ст.6 Закону України  "Про  за-

хист  економічної  конкуренції",  стосовно  яких 

антимонопольний орган відмовився його надати, 

наділений Кабінет Міністрів України за умови, 

якщо їх учасники доведуть, що позитивний 

ефект для суспільних інтересів переважає нега-

тивні наслідки обмеження конкуренції. Право-

вою гарантією реалізації вказаних можливостей 

суб'єктів господарювання виступає положення 

ч.4 ст.55 Конституції України про те, що кожен 

має право  будь-якими не забороненими законом 

засобами захищати свої права і свободи від по-

рушень та протиправних посягань. 

Отже, основу інституту антимонопольного 

регулювання становлять оціночні поняття, зміст 

яких розкривається через презумптивні поло-

ження добросовісності та розумності, що є од-
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ним із засобів захисту прав суб'єктів господарю-

вання в умовах конкретної ринкової практики та 

критерієм оцінки їх дій з точки зору "абсолютної 
неправомірності" та "відносної правомірності". 

Наявність в інституті антимонопольного регулю-

вання оціночних понять є своєрідними "типови-

ми схемами" в матерії конкурентного законодав-

ства. Це є спробою законодавця піддати правовій 

регламентації ті нестандартні ситуації, які мо-

жуть виникнути під час здійснення господарсь-

кої діяльності в умовах ринку. 
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ДОГОВІР ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 

 

Важливим видом трудової діяльності є до-

говір про державну службу. Державні службовці 
здійснюють професійну діяльність на посадах в 

державних органах та їх апараті щодо практич-

ного виконання, завдань і функцій держави, ма-

ють відповідні службові повноваження та одер-

жують заробітну плату за рахунок державних 

коштів. Правовому регулюванню трудових від-

носин державних службовців властиві певні від-

мінності. Дані відмінності зумовлюються перед-

усім особливим характером трудової діяльності 
державних службовців, котрий є наслідком спе-

цифічної сфери застосування їх праці. Особли-

вий характер трудової діяльності виражається в 

наділенні державних службовців владними пов-

новаженнями щодо організації публічної влади в 

суспільстві. Як наслідок цього, сферою застосу-

вання праці державних службовців виступає сис-

тема органів публічної влади. 

У зв’язку з цим у науковій літературі то-

читься дискусія про співвідношення адміністра-

тивного та трудового права в регулюванні дер-

жавної служби. Джерелом даних розбіжностей з 
цього питання є принципове віднесення інститу-

ту державної служби до предмета правового ре-

гулювання публічних галузей права. Адміністра-

тивне право, на відміну від трудового, відно-

ситься до публічних галузей права, тому воно і 
повинно регулювати відносини державної служ-

би. В умовах побудови правової держави трудо-

вому праву властивий приватно-публічний хара-

ктер, про що свідчить світова практика і Конвен-

ції МОП [1]. (Згідно з даною Конвенцією, дер-

жавні службовці розглядаються в якості найма-

них працівників). Цей характер зумовлений не-

обхідністю захисту державою в економічному 

плані більш слабкішої сторони трудового дого-

вору – працівника. Разом з тим, цей висновок в 

юриспруденції на витримує критики [8, с.40].  

Своєрідність права державної служби є 

свідченням прояву відокремлення держави від 

цивільного суспільства. Це відокремлення є не 

що інше, як одна із форм участі держави в тру-

дових відносинах, що знаходить особливо чіткий 

прояв у Законі України "Про державну службу" 

від 16 грудня 1993 р. [2]. Справді, державна слу-

жба проявляється як привілей громадянства, 

оскільки до державної служби допускаються 

лише громадяни України, які набули відповідну 

освіту та професійну підготовку, пройшли в 

установленому порядку конкурсний відбір або 

приступили до роботи за іншою процедурою, 

передбаченою Кабінетом Міністрів України. 

Умови праці державних службовців чітко 

регламентуються, вони не мають договірного 

характеру, тому відповідно переговори про умо-

ви праці та винагороду за працю виключаються. 

Від кандидата на посаду державного службовця 

вимагається лише згода на зайняття посади. 

Державні службовці займають певне становище 

в ієрархії, вершиною якої є найвищі державні 
пости. Ця ієрархія породжує особливі відносини 

залежності. Таке своєрідне становище державних 

службовців дозволяє вважати їх представниками 

держави. А якщо вони відокремлені від цивільного 

суспільства, то й сама держава стоїть поза сферою 

економіки, поза цивільним суспільством. 

 Формальною ознакою визнання працівни-

ка державним службовцем є заняття ним посади 

в державних органах та їх апараті. Зайняття по-

сади відбувається в результаті вступу особи в 

трудові відносини з певним державним органом, 

установою чи організацією, після чого особа стає 

учасником державно-службових відносин. Особ-

ливості виконуваних нею функцій, обсяг повно-

важень по їх забезпеченню, рівень відповідаль-

ності та обсяг гарантій зумовлені участю держа-

вного службовця у відносинах, що регулюються 

переважно, крім трудового, адміністративним 

правом. Наявність цих відносин у процесі вико-

нання трудової функції є тим критерієм, що від-

різняє їх від інших категорій працюючих, обумо-

влює особливий юридичний склад укладення 

трудового договору з прийняттям акта вищесто-

ящим органом про призначення, обрання на по-

саду, порядок проходження служби. В результаті 
поєднання участі державного службовця в пуб-

лічно-правових відносинах з реалізацією функції 
забезпечення суспільних інтересів відповідно до 

компетенції певного державного органу чи уста-

нови та приватно-правового елементу трудових 

відносин з цим органом, установою виникає до-

сить специфічна ознака – якісно особливий пра-

вовий стан працівника через поєднання елемен-
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тів публічно-правового та приватно-правового 

статусу в межах державно-службових відносин. 

Після встановлення трудового зв'язку з 
конкретною державною структурою і зайняття 

відповідної посади саме за цією посадою визна-

чається обсяг повноважень, прав і обов'язків 

державного службовця, необхідний для вико-

нання передбачених за посадою трудових функ-

цій. Разом з тим, органи публічної влади являють 

собою цілісну систему, основна властивість якої 
– побудова її на основі внутрішньої організації 
та координації її складових частин. В результаті 
цього регламентація діяльності державних служ-

бовців включає в себе не тільки сукупність слу-

жбових прав і обов’язків, що визначені в норма-

тивному порядку, а й встановлення субордина-

ційних зв’язків між окремими державними слу-

жбовцями як у межах одного органу державної 
влади, так і всієї системи органів державної вла-

ди. Це знаходить своє відображення в обов’язко-

вості для державних службовців рішень, прийня-

тих вищестоящими державними органами та ке-

рівниками в межах їх повноважень. Виконання 

державними службовцями своїх трудових обо-

в’язків працівника є в той же час здійснення ни-

ми владних повноважень органу публічної вла-

ди. Тому регулювання діяльності державних 

службовців здійснюється не тільки трудовими 

нормами, але й переважно адміністративними [5, 

с.57-58]. У зв’язку з цим звужується можливість 

договірного регулювання праці державних службо-

вців, з одного боку, та з другого – підвищується 

значення державного способу правового регулю-

вання праці державних службовців [6, с.400].  

Правовий статус державних службовців 

визначається Законом України "Про державну 

службу" від 16 грудня 1993 р. [2]. Щодо трудо-

вого договору з державним службовцем в юри-

дичній літературі висловлювались думки, що цей 

договір як підстава виникнення трудових відно-

син не є угодою сторін у повному розумінні цьо-

го терміна з достатнім діапазоном вибору умов 

його укладення. У даному випадку трудовий до-

говір – це по суті угода з питання прийняття на 

роботу [9, с.3]. Залежно від сфери діяльності та 

рівня посади в ієрархічній структурі можливе 

впровадження на державній службі такої форми 

трудового договору як контракт, що дасть змогу 

діяти більш гнучкому механізму регулювання 

трудових відносин державного службовця, шви-

дше позбавлятися некваліфікованих працівників. 

Державна служба в Україні має ознаки на-

йманої служби, яка на відміну від кадрової, базу-

ється на договірних засадах вступу на неї. Але 

вже на цьому етапі встановлення трудових від-

носин має місце така відмінність правового зв'я-

зку між роботодавцем та кандидатом на посаду 

державного службовця, що проявляється в об-

меженні свободи при укладенні трудового дого-

вору нормативними вимогами. Режим праці в 

державному секторі відрізняється дуалізмом, 

який має таке ж значення, як дуалізм права дер-

жавної служби та трудового права приватного 

сектора. Тому хоч трудові відносини регламен-

тують у рамках діяльність державних службов-

ців, разом з тим, все, що відноситься до сфери 

колективних договорів, на державній службі за-

боронено; обмеження права на страйк прийнято 

пов’язувати в першу чергу із забезпеченням 

державної безпеки. Хоча, як зазначає С.А.Іванов, 

у Франції, Італії, Канаді та ряді інших країн, 

страйки державних службовців дозволені, що 

свідчить про закономірність установлення єдно-

сті правовідносин, у тому числі і трудових у ци-

вілізованому цивільному суспільстві [5, с.57].  

Прийняття на службу відбувається через 
проходження загальних конкурсних іспитів. Під-

ставою прийняття на службу може бути трудо-

вий договір, вибори, конкурс, призначення на 

посаду, направлення на роботу після закінчення 

навчання. Кожна форма заміщення посади пе-

редбачає певний порядок здійснення юридичних 

фактів, що її складають. Дії з укладенням трудо-

вого договору після набуття сили адміністра-

тивних актів завершують процедуру заміщення 

посади. Це завершення здійснюється оформлен-

ням наказу чи розпорядженням про зарахування 

на посаду. Вивчення та докладний аналіз умов 

вступу на державну службу, особливостей під-

став виникнення трудових правовідносин у за-

значеній сфері суспільно-корисної діяльності ви-

значили ознаки договору про державну службу за 

формою, змістом, сферою дії, порядком укладення 

тощо, які дають можливість вважати його окремим 

видом трудового договору [7, с.12]. 

Якщо при прийнятті на роботу державного 

службовця у роботодавця є сумніви щодо його 

відповідності посаді, на яку претендує праців-

ник, такому працівнику може бути встановлений 

випробувальний строк, який відповідно до Зако-

ну про державну службу передбачений до шести 

місяців без будь-яких застережень, тобто не за-

лежить від посади, на яку претендує працівник, 

без погодження з профспілковим органом тощо.  

Для визначення придатності працівника до 

роботи для державних службовців може бути 



Договір про державну службу за законодавством України 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 161. Правознавство.                                                53 

встановлене стажування. Від випробування ста-

жування відрізняється змістом і цільовим при-

значенням, оскільки провадиться з метою необ-

хідних практичних навиків для виконання робо-

ти відповідно займаній посаді, вивчення специ-

фіки роботи, поглиблення спеціальних знань, 

тобто оволодіння відповідною кваліфікацією. 

Завданням стажування також є перевірка профе-

сійного рівня та ділових якостей працівників, які 
претендують на посаду державного службовця. 

Порядок стажування в державних органах за-

тверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 грудня 1994 р. № 804 і передбачає 

можливість його проходження як для осіб, які 
вперше претендують на посаду державного слу-

жбовця, так і для державних службовців, які ба-

жають зайняти більш високу посаду. 

 Зарахування на стажування, його термін і 
порядок проходження  оформляється наказом 

працівника державного органу, в якому прово-

диться стажування. Під час проходження стажу-

вання працівник повинен дотримуватися правил 

внутрішнього трудового розпорядку державного 

органу, в якому він проходить стажування. Ста-

жування працівника проводиться з відривом від 

основної роботи. За працівником зберігається його 

посада і заробітна плата за основним місцем робо-

ти. Стажисту за основним місцем роботи відшко-

довуються витрати на проїзд до місця стажування і 
назад, добові за час знаходження в дорозі та найм 

житла. Після успішного закінчення стажування 

державний службовець може бути переведений на 

посаду за рішенням керівника відповідного держа-

вного органу без конкурсного відбору. 

Отже, умови трудової діяльності держав-

них службовців чи не найбільше регламентовані 
централізовано виданими нормативними актами, 

що залишають менше вибору сторонам трудово-

го договору при визначенні його змісту. Нагляд-

ним прикладом є завершена система норматив-

но-правових актів [2; 3; 4, с.27]. Це є першою 

відмінною рисою правового регулювання праці 
державних службовців. По-друге, особливості 
правового становища органів державної влади та 

управління, які мають своїми повноваженнями 

виконання державних функцій, обумовлюють і 
особливий характер трудових правовідносин 

громадян, які поступають на державну службу. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  

 

Існуюча система компенсації втрати пра-

цездатності на виробництві через виробничий 

травматизм і професійну захворюваність являє 

собою складний механізм страхових і нестрахо-

вих методів. Організаційно-правовою формою 

компенсації постійної втрати працездатності 
служить інститут індивідуального відшкодуван-

ня шкоди. В сьогоднішніх умовах, при виникаю-

чих фінансових труднощах для багатьох підпри-

ємств, їх неплатоспроможності і банкрутстві, коли 

сам підприємець підпадає під фінансові ризики, 

така система не в стані забезпечити захист інтересів 

потерпілих і членів їх сімей [13, c. 284]. 

Альтернативною системою індивідуально-

го відшкодування шкоди є широкорозповсюдже-

на в західних країнах автономна обов’язкова си-

стема соціального страхування працівників від 

нещасних випадків на виробництві (і професій-

них захворювань) яка доводить високу ефектив-

ність як в сфері соціального захисту працівників, 

так і в стимулюванні підвищення безпеки праці. 
[14] До числа важливіших аргументів функціо-

нування такої системи західні спеціалісти вклю-

чають такі положення: 1) автономне страхування 

даного виду наглядно націлює підприємців на 

прийняття заходів по покращенню умов, охоро-

ни праці і збереження здоров’я працівників;      

2) нараховані високі (диференційовані) тарифи 

страхування важко заперечувати при наявності 
високих ризиків пошкодження здоров’я; 3) авто-

номна система страхування від нещасних випад-

ків на виробництві забезпечує більш високий 

ступінь соціального захисту працюючих, оскіль-

ки включає в себе системи медичного лікування 

потерпілих, їх медичну, соціальну і професійну 

реабілітацію. 

Отже, на нашу думку, в Україні назріла 

необхідність об’єднання інституту відшкодуван-

ня шкоди, державного соціального страхування і 
соціального забезпечення і перетворення їх в 

єдиний інститут соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві. Незапереч-

ною перевагою автономної системи страхування 

від нещасних випадків на виробництві є виклю-

чення міжособистої взаємодії працівника і робо-

тодавця з приводу відшкодування шкоди. Повно-

ту відповідальності перед працівником несе 

страхова компанія, яка акумулює кошти для 

відшкодування можливої шкоди [11, c. 84]. 

З правових, організаційних, економічних і 
соціальних позицій доцільно створити в Україні 
єдину (автономну) систему соціального страху-

вання від професійних ризиків, яка би включала 

такі підвиди, як страхування від нещасних випа-

дків на виробництві і страхування пільгових пе-

нсій. Важливими функціями цієї системи пови-

нні стати: гарантований і достатньо високий рі-
вень відшкодування втрати працездатності з до-

помогою професійних систем соціального стра-

хування від професійних ризиків; організація і 
оплата медичного лікування потерпілих на виро-

бництві, організація і оплата проведення незале-

жної експертизи втрати працездатності потерпі-
лих на виробництві; організація систем медич-

ної, професійної і соціальної реабілітації; надан-

ня допомоги підприємствам по оцінці рівнів 

професійного ризику (наукові центри) їх зни-

женню (ради експертів) навчання персоналу. 

Розробка системи соціального страхування 

від професійних ризиків передбачає: поглибле-

ний аналіз і оцінку професійних ризиків (вияв-

лення причин, структури і нозологічних видів 

втрати працездатності); вироблення критеріїв 

для оцінки професійного ризику на підприємст-

вах з високим рівнем ризиків; розробку економі-
чного механізму диференціації страхових внес-

ків; розробку моделей організаційно-управлінсь-

ких структур страхових органів, включення в 

них систем медичного і реабілітаційного обслу-

говування. Соціальне страхування як особливий 

інститут захисту працюючих від соціального ри-

зику має ряд особливостей. До найбільш суттє-

вих із них можна віднести розповсюдження цієї 
форми соціального захисту насамперед на пра-

цівників “суспільно-організованого виробниц-

тва”, основним і часто єдиним джерелом засобів 

до існування яких є заробітна плата; розуміння 

соціального ризику як закономірного й об’єктив-

ного масового соціального явища, яке зачіпає 

певні досить значні соціально-демографічні і 
професійні групи, шари населення; визнання 

відповідних затрат по соціальному страхуванню 

працівників „суспільно необхідними” для від-

творення робочої сили і включення їх в собівар-
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тість продукції (визнання не податкового харак-

теру даних затрат); фінансування програм соціа-

льного страхування всіма основними суб’єктами 

трудових відносин – працівниками, підприємця-

ми і державою; участь в управлінні страховою 

організацією всіх зацікавлених сторін, і насам-

перед – самих працівників [16]. 

Існуюча система соціального страхування 

втратила основні ознаки страхових відносин і 
фактично перетворилася в частину податкової 
системи держави. По суті, страхові внески під-

приємств не носять страхового характеру, не ба-

зуються на оцінці соціальних ризиків. У більшій 

мірі вони являють собою різновидність податку, 

який утримується і перерозподіляється держа-

вою для виплати соціальних допомог і пенсій 

через багатофункціональні централізовані фонди 

(Пенсійний фонд і Фонд соціального страхуван-

ня) [17, c. 35-37]. Перехід до ринкових відносин 

супроводжується суттєвими змінами в господар-

ській діяльності підприємств і організацій, які 
визначають трансформацію системи економіч-

них, правових організаційних форм соціального 

захисту працівників на виробництві з допомогою 

системи соціального страхування. 

На цьому етапі необхідно виділити важли-

ві, на нашу думку, тенденції в реформуванні сис-

теми соціального страхування. По-перше, дер-

жава відмовляється від своєї домінуючої ролі і 
делегує права і повноваження на регіональний 

рівень і рівень підприємств. Існуючий централі-
зований характер управління системами соціаль-

ного страхування по окремих його видах вимагає 

нових підходів до координації, а також передачі 
ряду функцій управління основним суб’єктам 

страхування – страхувальникам і застрахованим. 

По-друге, для перехідного періоду харак-

терні зниження долі інвестицій, швидкі темпи 

фізичного і морального зносу основних фондів, а 

значить, значне зниження рівня охорони праці, 
погіршення стану виробничого середовища, час-

то неконтрольований ріст інтенсивності праці. 
Як результат – різке підвищення професійної та 

виробничо зумовленої захворюваності, виробни-

чого травматизму, погіршення стану здоров’я 

працюючих, особливо, в галузях з високим рів-

нем професійного ризику. Господарська само-

стійність для багатьох підприємств обертається 

фінансовою нестабільністю. Це зумовлює необ-

хідність посилення ролі соціального страхування 

як найважливішого інституту соціального захис-

ту. Тенденція до зростання страхових виплат, 

фінансової напруги страхових фондів вимагає 

створення цілого ряду фінансових буферів і про-

тиваг, наприклад, соціального банку для пере-

страховки між основними видами страхування, а 

також механізму страхової солідарності різних 

професійних груп працюючих. Це особливо важ-

ливо для галузей з високим рівнем професійного 

ризику (вугільна промисловість), які в нових 

умовах без солідарної допомоги інших галузей 

не зможуть обійтися. В цьому зв’язку координу-

юча роль держави різко зростає. Необхідне нор-

мативне визначення мінімально необхідних рів-

нів соціальних гарантій, створення механізмів 

страхової солідарності окремих професійних груп 

працівників, а також механізмів взаємозв’язку 

страхових внесків з рівнем рентабельності галузей, 

прибутків і податкових відрахувань. 

По-третє, складний соціально-економіч-

ний і політичний характер проблем в області со-

ціального страхування викликає необхідність 

якісно нового стратегічного (законодавчого) і 
оперативного (контрольно-розподільчого) управ-

ління в цій сфері. Крім того, в умовах корінної 
ломки економічної моделі господарювання ре-

форму системи соціального страхування прово-

дити подвійно важко. В свідомості населення 

закладені спрощенні стереотипи соціального 

страхування як об’єкту турбот держави і проф-

спілок і ці стереотипи ускладнюють вироблення 

нової моделі соціального страхування. Необхід-

на широка роз’яснювальна робота в суспільстві 
(серед населення і управлінського апарату всіх 

рівнів) з приводу того, що успішне здійснення 

всіх соціально-економічних реформ можливе 

лише у випадку досягнення суспільної згоди по 

рівню соціального захисту працюючих і всього 

населення в перехідний період [15]. 

А це породжує необхідність: законодавчо-

го уточнення соціально допустимих і економічно 

можливих рівнів захисту та їх взаємозв’язок з 
окремими і загальними (збалансованими) внес-

ками на соціальне страхування (до Пенсійного 

фонду, до Фонду соціального страхування, до 

Фонду зайнятості, до Фонду медичного страху-

вання); проведення структурної реорганізації 
відомств соціального профілю, різко здешевити і 
спростити існуючі роздуті бюрократичні апара-

ти; створення Державної ради громадської екс-

пертизи з участю законодавчих структур, проф-

спілок, фондів соціального страхування, вчених, 

представників-роботодавців для координації дія-

льності всіх органів соціального захисту; зако-

нодавчим і урядовим структурам відмовитися в 

найближчий час від спроб різких і поспішних 
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змін в організації соціального страхування. Для 

прийняття необхідних рішень треба розробити 

цілісну концепцію розвитку соціального страху-

вання в Україні і пакет законодавчих пропозицій 

у рамках національних Основ про загально-

обов’язкове державне соціальне страхування. 
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СТРАХОВИЙ ІНТЕРЕС ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ІСНУВАННЯ СТРАХОВОГО 

ПРАВОВІДНОШЕННЯ 

 
Слово «інтерес» має походження від ла-

тинського interest – мати значення, важливо. Інте-

реси мають об’єктивно-суб’єктивну природу. 

Об’єктивна полягає в тому, “що інтереси ство-

рюються економічними відносинами людей” [21, 

c.32], й також з соціологічного моменту: інтереси 

– це реальна причина соціологічних дій, що 

лежить в основі безпосередніх дій, мотивів, ідей і 
т.п. – індивідів, соціальних груп, що беруть в них 

участь. Суб’єктивна природа полягає в психоло-

гічному моменті – відношення особистості до 

предмету як до щось цінного для неї, приваблює-

мого [16, c.495]. Ще у старовині відмічена велика 

роль інтересу як спонукальної сили для здійснен-

ня дій, визначених свідомістю. Латинський вислів 

“Suam quisque homo rem meminit” – кожна людина 

завжди піклується про власний інтерес, підтверд-

жує сказане вище. 

Інтерес як велика за своїм змістом категорія 

поділяється на різні види, одним з яких є страхо-

вий інтерес. Питання про значення страхового 

інтересу в страхуванні та визначення цього понят-

тя завжди приваблювало увагу з боку дослідників. 

Кожен з них намагався дати своє, більш удоско-

налене, з його точки зору, визначення. Вважаєть-

ся, що правило “не має інтересу – не має страху-

вання” є фундаментальним для страхового права, 

воно є необхідною умовою майнового страхуван-

ня. Так, наприклад, Закон “Про страховий дого-

вір” Німечинни [8], визначаючи необхідні умови 

договору, висуває серед них на одне з важливіших 

місць наявність страхового інтересу. При майно-

вому страхуванні страховий інтерес складає пра-

вову основу страхового договору та придбає вик-

лючне значення для всього страхового правовід-

ношення. І якщо спочатку страхування страховий 

інтерес не існує чи буде недостатнім, коли страху-

вання укладається для майбутнього починання 

або також для майбутнього інтересу, то страховий 

договір є недійсним. Якщо страховий інтерес від-

падає після початку страхування, страховику на-

дається страхова премія, яку він міг би вимагати, 

якщо страхування було би запропоноване тільки 

до моменту отримання страховиком відомостей 

про втрату інтересу (§68) [11, c.72].  

Досить дискусійним залишається питання 

визнання або невизнання страхового інтересу 

категорією, яка є притаманною суто майновому 

страхуванню. Найбільш консервативним є тракту-

вання, відповідно до якого страховий інтерес є 

притаманним виключно майновому страхуванню 

[5, c.44]. Деякі автори вважають, що названа кате-

горія належить як майновому, так і особистому 

страхуванню. Як стверджують прихильники 

останнього трактування - “страховий інтерес не 

обмежений сферою майнового страхування, а діє і 
в страхуванні особистому, хоча і з істотною різни-

цею, як і дія відповідної до нього категорії майно-

вої потреби” [21, c.33; 15, c.217]. Але, як правило, 

в особистому страхуванні критерій інтересу або 

збитків не грає ніякої ролі. При укладенні догово-

ру особистого страхування не вимагається наяв-

ності страхового інтересу. А при настанні страхо-

вого випадку належить виплаті обумовлена сума, 

незалежно від наявності страхового інтересу [15, 

c.198]. В нашому законодавстві прямо не визначе-

но і не вимагається обов’язкова наявність страхо-

вого інтересу при майновому страхуванні, але ця 

категорія існує завуальовано і її критерії є обов’яз-
ковими для страхувальників, що ми і покажемо 

далі при його характеристиці. 
В теорії страхового права існує багато точок 

зору з приводу визначення страхового інтересу 

(українське сучасне законодавство не визначає 

поняття “страхового інтересу”). Так, наприклад, 

Манес, В.Серебровський приходять до думки, що 

інтерес є ні що інакше, як зворотна сторона шко-

ди. Дослідником Еренбергом була дана класична 

формула страхового інтересу, як “відношення” 

особи до об’єкту, в силу якого ця особа може заз-
нати майнову шкоду від певної події, що може 

статися із даним об’єктом [15, c.208]. Деякі автори 

дотримуються тієї точки зору, що страховий інте-

рес – це шкода чи збиток, який був понесений 

страхувальником при виникненні страхового ви-

падку [9, c.346]. Це визначення страхового інте-

ресу знайшло своє відображення у колишньому 

ЦК Української РСР від 16.12.1922 року в ст.368 

[4, c.294] і панувало в законодавстві до прийняття 

нового ЦК Української РСР від 18.07.1963 року. 

Але в теорії страхування, звичайно, існувало бага-
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то інших теорій і визначень страхового інтересу. 

Так, деякі автори вважають, що страховий інтерес 

є предметом страхового правовідношення. Але 

страховий інтерес це передусім певна потреба 

осіб у забезпеченні своїх майнових інтересів, тому 

він не може бути охарактеризованим ні як шкода 

чи збиток, тим більше як вигода і не може бути 

предметом страхового правовідношення. Тому ми 

погоджуємося із точкою зору М.Я.Шимінової, яка 

визнає, що страховий інтерес обумовлений потре-

бою у надолуженні майнових втрат, викликаних 

пошкодженням (знищенням) різних матеріальних 

цінностей або недоотримання їх [21, c.33]. Але не 

можна ототожнювати потребу і інтерес. Потреба – 

це завжди відома об’єктивна необхідність, що 

обумовлена матеріальним життям суспільства. А 

інтерес є відображеною потребою, необхідністю, 

які пройшли через свідомість людей і прийняли 

форму свідомого спонукання. Як зазначає 

С.Н.Братусь, інтерес як спонукання до дії, яке 

викликане певною потребою, в тому числі і до 

здійснення дій, пов’язаних з набуттям суб’єктив-

них цивільних прав, і завжди існує раніше самої 
дії зацікавленої особи. Тому, в тих випадках, коли 

мова йде про цивільні правовідносини, що вини-

кають по волі їх учасників, інтерес є передумовою 

для набуття суб’єктивних прав [3, c.50] і визначає 

межу їх здійснення і захисту [7, c.244]. А право-

вий обов’язок виступає в якості регулятора пове-

дінки осіб. Цю функцію правовий обов’язок ви-

конує в силу того, що він забезпечує таку пове-

дінку його носія, яка обумовлює для управомо-

ченого можливість здійснення його власних дій, 

які є засобом або способом задоволення його 

інтересів [10, c.565]. 

Страховий інтерес, будучи видом категорії 
“інтересу”, повинен мати як загальні, так і власні 
ознаки, які є притаманними тільки йому, як інте-

ресу в страховому правовідношенні. На наш пог-

ляд дуже цікаву структуру дав С.Михайлов за 

допомогою низки ознак, що представляють для 

нас звісний інтерес. Страховий інтерес повинен 

бути: а) майновим; б) юридичним; в) суб’єктив-

ним; г) правомірним [12]. 

А) Страховий інтерес повинен бути майно-

вим. Відповідно до ст.4 Закону України “Про 

страхування”, об’єктами страхування можуть бу-

ти майнові інтереси, що не суперечать законо-

давству України, так як моральні інтереси не 

страхуються. Майновий інтерес (при майновому 

страхуванні) має своїм предметом майно, яке 

завдяки економічним відносинам (ризику) мож-

на виміряти в грошовому еквіваленті. Ці ж еко-

номічні відносини дають грошову міру шкоди в 

майновій сфері. Таким чином, майновий інтерес 

уявляє собою відношення суб’єкта до майна, що 

дозволяє визначити в грошах шкоду в тому чи 

іншому несприятливому випадку, й тим самим, 

дозволяє визначити грошову величину страхово-

го відшкодування. Тобто страховий інтерес – це 

не абстрактна психологічна направленість, а 

майнове поняття, що виміряється оцінкою на 

гроші [12, c.21]. Це практична реалізація ком- 

пенсаційної функції майнового страхування, яка 

відображається у ст.9 ч.17 Закону України “Про 

страхування”, де зафіксовано, що страхове відш-

кодування не може перевищувати розміру пря-

мого збитку, якого зазнав страхувальник. Тут діє 

правило, яке запропонував В.І.Серебровський, 

О.С.Іоффе: “Не дозволяється страхування понад 

страхового інтересу” [13, c.742]. Але ж поряд з 
прямими збитками Закон виділяє непрямі, котрі 
вважаються застрахованими, якщо інше не пе-

редбачено договором страхування (ст.9 ч.17) [23, 

c.18]. В зазначеному правилі відображається 

принцип страхування: страхування – не може 

приносити вигоду й бути джерелом необгрунто-

ваного збагачення для страхувальників. Страху-

вання, як ми вже зазначали, повинно відігравати 

в даному випадку тільки компенсаційну роль. 

Так, ст.9 ч.19 Закону України “Про страхування” 

фіксує, що страхове відшкодування не може 

перевищувати дійсної вартості майна. Отже, 

страхується не та чи інша матеріальна річ, а все 

те, що з чим у страхувальника пов’язаний майно-

вий інтерес. Тобто, предметом страхування є 

майновий інтерес страхувальника в цілості май-

на, що страхується, розуміючи під майном весь 

комплекс майнових прав і обов’язків страхуваль-

ника, притому цей інтерес повинен бути оціне-

ний на гроші, грошовий інтерес. 

Б) Страховий інтерес повинен бути юри-

дичним (титульним) [20, c.43]. Ця ознака най-

більш відображає значення страхового інтересу 

для страхування і означає, що страхувальник 

(вигодонабувач) повинен мати юридичний зв’я-

зок з об’єктом страхової охорони (наприклад, бу-

ти власником, орендарем, лізингодавцем і т.д.), 

тобто необхідно, щоб особа, на користь якої 
здійснюється страхування, мало які-небудь права 

по відношенню до застрахованого майна або нес-

ло, пов’язані з ним обов’язки. В.П.Янішен ствер-

джує, що наявність страхового інтересу означає, 

що страхувальником може бути той, хто в ре-

зультаті загибелі або пошкодження майна може 

понести певні збитки. Це дозволяє розмежувати 
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різноманітні інтереси, що взаємно зіштовхують-

ся в одному й тому же майні (власник, заставо-

одержувач, перевізник, охоронець), коли кожний 

з них вправі страхувати річ на свою користь в 

межах свого страхового інтересу [23, c.18]. Ми 

вважаємо, що тут треба зробити доповнення: 

мова повинна йти тут не тільки про страхуваль-

ника, але ж і про особу, на користь якої укладено 

договір майнового страхування (в літературі цю 

особу ще називають вигодонабувачем). Це роз-
межування робиться тому, що збитки можуть 

нести як сам страхувальник так і особа, на ко-

ристь якої укладено договір (вигодонабувач), в 

залежності від того, хто бере на себе ризик ви-

падкової загибелі чи пошкодження предмета 

страхування. Наприклад, згідно зі ст.24 Закону 

України “Про оренду державного та комуналь-

ного майна”, “орендоване майно страхується 

орендарем на користь того учасника договору 

оренди, який бере на себе ризик випадкової заги-

белі чи пошкодження об’єкта оренди” [1, 

Ст.253]. Це означає, що мало мати юридичний 

зв’язок з предметом страхування, (наприклад, 

бути орендарем),треба мати можливість нести 

певні збитки. Таке розуміння страхового інтере-

су, при яком страхування забезпечує право на 

страхове відшкодування лише за тією особою, на 

користь якої укладено договір страхування, 

називається суб’єктивною теорією страхового 

інтересу [5, c.43]. Такої точки зору дотри-

мується і Вищий Арбітражний Суд РФ. В Поста-

нові відмічається, що при визначенні наявності 
інтересу приймається до уваги той факт, чи є 

власником та особа, котра застрахувала майно на 

свою користь. Якщо не є, то чи несе страху-

вальник ризик випадкової загибелі майна перед 

його власником. При чому слід враховувати обс-

тавини знешкодження майна (умисел, необереж-

ність, дії третіх осіб, дії непоборної сили та ін.) 

[14, c.42-43]. 

Також деякі автори, дотримуючись попе-

редньої точки зору, стверджують, що відповідно 

до принципу страхового інтересу страхувальник 

повинен мати законний майновий (фінансовий) 

інтерес до конкретного об’єкту, якій належить 

страхуванню, на основі якого він може отримати 

користь у виді матеріальної захищеності від збе-

реження обсягу своїх матеріальних засобів, або 

звільнення його від боргу, що виникнув. Наприк-

лад, якщо з’ясується, що страхувальник не мав 

майнового інтересу – не був власником, оренда-

рем, користувачем згубленого майна – це означає, 

що він не може нести збитки й, отже, не може 

виступати страхувальником. В такому випадку 

договір страхування визнається не дійсним [17, 

c.55-56]. Можна з цим погодитись частково, тому, 

що мало бути приналежним до певного майна та 

здатним нести збитки, треба ще мати інтерес у 

його збереженні. Якщо не буде цього інтересу, 

появиться інша зацікавленість – в настанні стра-

хового випадку для отримання певного прибутку 

від застрахованого об’єкту, що в страхуванні є не-

припустимим. Отже тут підходить інше стверд-

ження щодо страхового інтересу, - це те, що в 

якості страхувальників можуть виступати лише 

особи, які зацікавлені в ненастанні певних подій, 

які тягнуть для них негативні матеріальні нас-

лідки [6, c.402]. Наприклад, при страхуванні фі-
нансових ризиків неповернення кредиту, страхові 
компанії укладають договори страхування з 
банками не на всю суму наданого кредиту з про-

центами, а на 80-90%, тобто передбачену таким 

чином частку участі банку у відшкодуванні збит-

ків підвищує відповідальність та зацікавле-ність 

останнього в поверненні кредиту, дисцип-лінує 

банк, примушуючи його перевіряти цільове вико-

ристання кредиту і т.д. [19, c.181]. Тобто існує за-

цікавленість в ненастанні страхового випадку, так 

як сума неповерненого кредиту відшкодовується 

страховими компаніями в неповному обсязі. 
В російському законодавстві, як і в 

українському також, не визначено поняття “стра-

ховий інтерес”, але зафіксовано в п.1 ст.930 ЦК 

РФ, що страхувальником може бути тільки така 

особа, інтерес якої до збереження речі (одержання 

прибутку і т.п.) засновано на якому-небудь юри-

дичному титулі. При відсутності такого інтересу у 

страхувальника та вигодонабувача договір вва-

жається недійсним (п.2 ст.930 ЦК РФ). Тобто в 

збереженні того чи іншого майна може бути 

зацікавлено чимало осіб, але ж основою для стра-

хового інтересу повинен бути юридичний зв’язок 

особи з предметом інтересу, який В.К.Райхер наз-
вав страховим титулом. Такими є речові та зобо-

в’язальні правовідносини з приводу предмета 

інтересу, наприклад, право власності на майно, 

договори застави, оренди, схову та інші право-

відносини. С.Михайлов затверджує, що при стра-

хуванні підприємницького ризику (в українському 

страховому праві вважається, що ций ризик вхо-

дить до складу фінансового ризику) в якості стра-

хового титулу виступає не правовідношення, яке 

пов’язує страхувальника з майном (предметом 

інтересу), а безпосередній суб’єктний зв’язок 

страхувальника з імовірною страховою подією, 
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так як вона повинна статися з ним, а не з ким-

небудь іншим. 

В) Інтерес повинен бути суб’єктивним. Як 

вже було зазначено, страховий інтерес є об’єктив-

ним, оскільки він породжується об’єктивним 

буттям, але ж він є суб’єктивним в своєму зв’язку 

з особистістю, з її свідомістю [23, c.22]. У зв’язку 

з чим, страхується не сам по собі інтерес, а тільки 

інтерес певної особи. Можна за допомогою еле-

мента суб’єктивності визначити суб’єктний склад 

страхового правовідношення.  

Г) Інтерес повинен бути правомірним. 

Відповідно до ст.4 Закону України “Про страху-

вання”, об’єктами страхування можуть бути май-

нові інтереси, що не суперечать законодавству 

України, тобто інтерес не може бути протиправ-

ним. Наприклад, не можна страхувати наслідки 

скоєння правопорушень страхувальником, також, 

згідно зі ст.29 Закону, договір страхування 

визначається недійсним, коли об’єктом договору 

страхування є майно, яке підлягає конфіскації на 

підставі судового рішення, що набуло законної 
сили. Деякі інтереси за своєю суттю є правомір-

ними, але суперечать принципам страхування: 

наприклад, як ми вже зазначали, що для страху-

вання є неприпустимим укладення договору 

майнового страхування з ціллю вигоди, тому ст.9 

Закону передбачає, що страхове відшкодування не 

може перевищувати розміру прямого збитку, 

якого зазнав страхувальник. Тут діє принцип стра-

хування: страхові відшкодування та виплати не 

повинні приносити страхувальникові прибутку. 

Наш колишній ЦК, тобто ЦК Української РСР від 

1922 року більш детально регулював це питання 

ніж теперішній. Так ст.372 визначала, що, якщо 

страхові суми за кількома договорами майнового 

страхування, які укладені відносно одного й того 

ж страхового інтересу, перевищують розмір цього 

інтересу (подвійне страхування), то наступні 
договори в частині, що перевищують страховий 

інтерес, визнаються недійсними; якщо страху-

вальник переслідував ціль отримання неправомір-

ної вигоди при настанні страхового випадку, то 

всі укладені договори є недійсними, а страховики 

понад того можуть вимагати відшкодування запо-

діяних страхувальником збитків. У ЦК РФ 

(ст.928), на відміну від українського ЦК і Закону 

України “Про страхування” передбачено, що не 

допускається страхування збитків від участі в 

іграх, лотереях та парі; також не допускається 

страхування витрат, до яких особу може бути 

примушено в цілях звільнення заручників. Ці 
інтереси суперечать суспільним інтересам, тому їх 

страхування не припускається. В першому 

випадку - відповідно до ст.1062 ЦК РФ вимоги, 

які пов’язані з участю в іграх та парі, за загальним 

правилом не належать судовому захисту, тобто не 

охороняються правом, а їх страхування позбавило 

би гру та парі смислу; що стосується другого 

випадку, то при страхуванні такого інтересу особа 

втрачає інтерес до організації протидії терористам 

[19, c.4-5]. Закон про страховий договір (абз.3 §51) 

Німеччини передбачає, що укладення страхуваль-

ником договору з ціллю придбання із надмірного 

страхування протизаконної вигоди тягне його 

нікчемність; абз.3 §59 – укладення страхувальни-

ком подвійного страхування в цілях отримання 

протизаконної майнової вигоди призводить до 

нікчемності кожного укладеного з цією ціллю 

договору; та ін.[11, c.69-70]. 

З огляду на викладене вище, можна стверд-

жувати, що страховий інтерес – це свого роду 

потреба, необхідність в збереженні та забезпе-

ченні тих майнових інтересів, які пов’язані з воло-

дінням, користуванням та розпорядженням за 

допомогою майнового страхування. Крім того 

треба бути зацікавленим в цілості й схоронності 
майна для того, щоб в якості страхувальника або 

вигодонабувача придбати права [5, c.41] та нести 

обов’язки за договором майнового страхування. І 
необхідно, щоб ця зацікавленість була суб’єктив-

ною і такого роду, щоб визнавалася за страховим 

правом та припускала можливість виникнення для 

особи прямих (непрямих) матеріальних збитків 

при настанні страхового випадку. Отже, страхо-

вий інтерес є по відношенню до майнового стра-

хового правовідношення передумовою виникнен-

ня суб’єктивних прав і обов’язків, від наявності 
якого залежать виникнення й подальше існування 

цього правовідношення, але ніяк не може бути 

самим юридичним фактом, як стверджують деякі 
автори [5, c.41]. 

Проблема визначення страхового інтересу 

залишається майже самою дискусійною в правній 

страховій теорії. У зв’язку з тим, що страховий 

інтерес визначає всі важливі елементи страхового 

правовідношення: його суб’єктний склад, об’єкт, 

права і обов’язки суб’єктів, а також його вико-

нання, відповідальність за його невиконання і 
неналежне виконання, тому правове закріплення 

відповідної норми надасть можливість встановити 

певні вимоги до визнання особи страхувальником, 

крім тих (вимог), які вже встановлено, і надасть 

певні можливості страховикам вимагати наявність 

страхового інтересу від страхувальника, відсут-

ність якого (інтересу) повинно викликати визнан-
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ня недійсним договору страхування, виходячи із 
згадуваного нами принципу “не має інтересу – не 

має страхування”. Ми маємо до цього свою про-

позицію і пропонуємо доповнити існуючий 

проект ЦК України наступною статтею: “Стра-

ховий інтерес – суб’єктивне відношення особи 

(фізичної або юридичної), яке обумовлене 

певною об’єктивною потребою щодо забезпе-

чення збереження об’єкта страхової охорони, 

що засноване на юридичному титулі, відпо-

відно до якого ця особа може потерпіти шкоду 

при настанні певної події (страхової події)”. 
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THE INSURANCE INTEREST AS THE IMPOSSIBLE CONDITION OF EXISTENCE OF LAW 

INSURANCE RELATIONS 

 

Summary 

 

The article is devotede to the investigation of the investigation of the insurance interest as the category of 

law insurance relations. The main attention is devoted to the analysis of content of insurance interest through 

it’s elements characteristic. The problem of necessity of insurance interest as the forcondition of arising and 

further existence of law relations insurance going out of the principle “no interest – no insurance” is discerned. 
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ПЕРЕГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ РІШЕНЬ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

УКРАЇНИ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ В ПОРЯДКУ ПОВТОРНОЇ КАСАЦІЇ 
 

Частина друга статті 125 Конституції 
України містить положення в якому Верховний 

Суд України визначено найвищим судовим орга-

ном у системі судів загальної юрисдикції [1]. За-

кон України “Про судоустрій України”  від 7 лю-

того 2002 року [3] конкретизував цей конститу-

ційний припис, визначивши повноваження Вер-

ховного Суду України, в яких, зокрема, передба-

чено, що Верховний Суд України здійснює пра-

восуддя, забезпечує однакове застосування зако-

нодавства усіма судами загальної юрисдикції. До 

його повноважень належить також перегляд у 

порядку повторної касації усіх інших справ, роз-
глянутих судами загальної юрисдикції  в каса-

ційному порядку. Указом Президента України 

“Про заходи щодо впровадження Концепції ад-

міністративної реформи в Україні” від 22 липня 

1998 р. схвалено Концепцію адміністративної 
реформи в Україні, в якій обґрунтовується роль 

адміністративної юстиції як форми судового ко-

нтролю за діяльністю органів державної вико-

навчої влади [2]. Концепція адміністративної 
реформи в Україні передбачає разом з прийнят-

тям Адміністративного процесуального кодексу 

України запровадити адміністративні суди: міс-

цеві, апеляційні, Вищий адміністративний суд 

України та на рівні конституційного контролю – 

Верховний Суд України. Така чотирьохступене-

ва система розгляду адміністративних справ за-

безпечить надійний захист громадян від можли-

вих неправомірних рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади. 1 жовтня 2002 року 

Президент України видав Указ “Про Апеляцій-

ний суд України, Касаційний Суд України та 

Вищий адміністративний суд України” в якому 

передбачено створення, зокрема, Вищого адміні-
стративного суду України з місцезнаходженням 

його у місті Києві. Таке рішення Президента 

України викликано самим життям. Якщо у 2000 

році в цілому по Україні до судів загальної 
юрисдикції надійшло 45.564 адміністративні 
справи, то в 2002 році їх кількість збільшилася 

майже вдвічі і становила 80.794 справи [4]. Пи-

тання оскарження рішень судів загальної юрис-

дикції першої інстанції адміністративних справ у 

порядку апеляції, касації та повторної касації 
набуває першочергового значення і потребує як 

практичного розв’язання, так і теоретичного об-

ґрунтування. Відповідно до пункту 1 статті 38 

Закону України “Про судоустрій України” Ви-

щий адміністративний суд України є вищим спе-

ціалізованим судом, який діє в системі судів за-

гальної юрисдикції, що розглядає адміністратив-

ні справи в касаційному порядку. Звідси випли-

ває, що судовим органом, який переглядає адмі-
ністративні справи у порядку повторної касації, 
тобто ті, які вже розглянуті Вищим адміністрати-

вним судом України у касаційному порядку, має 
бути Судова палата в адміністративних справах, що 

діє у складі Верховного Суду України. 

Відповідно до частини другої статті 19 

Конституції України Судова палата в адміністра-

тивних справах як судовий орган Верховного 

Суду України зобов’язана діяти лише на підста-

ві, в межах повноважень та у спосіб, що перед-

бачені Конституцією та законами України. Це 

зумовлює нагальну необхідність розробки та 

прийняття Адміністративного процесуального 

кодексу [5], в якому необхідно дати визначення 

деяким поняттям та термінам, зокрема такому 

поняттю як повторна касація, встановити відпо-

відні судові процедури. 

На нашу думку, повторне касаційне про-

вадження в адміністративних справах як ста-

дія процесу −−−− це сукупність процесуальних 

відносин між Верховним Судом, сторонами та 

особами, які брали участь у справі, а також 

особами, які не були до неї залучені, коли суд 
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вирішував питання про їхні права та 

обов’язки. Метою цих відносин є перевірка 

законності судових рішень, які розглядалися 

Вищим адміністративним судом України.  

Зрозуміло, що маючи відповідно до припи-

сів статті 47 Закону України “Про судоустрій 

України” значний обсяг інших важливих повно-

важень, Верховний Суд України не в змозі і не 

повинен у повному обсязі виконувати повторно 

функції Вищого адміністративного суду Украї-
ни. Тому важливо у законодавчому порядку за-

кріпити підстави, які б визначали коло справ, 

розгляд яких у порядку повторної касації було б 

віднесено до повноважень Верховного Суду 

України. Мається на увазі, що предметом його 

розгляду повинні стати, насамперед, ті справи, 

від вирішення яких залежить забезпечення одна-

кового застосування і тлумачення норм матеріа-

льного і процесуального права, а також норм 

міжнародних договорів України. 

З огляду на зазначене, до таких підстав 

пропонується віднести: 1) неправильне, на думку 

суб’єкта права на касаційне оскарження,  засто-

сування судом норм матеріального чи порушен-

ня норм процесуального права, що виявило не-

обхідність однакового застосування законодав-

ства України та розвитку правозастосовчої прак-

тики; 2) неоднозначне застосування Вищим ад-

міністративним судом України одного й того 

самого положення закону; 3) застосування судом 

нормативно-правового акта, який не відповідає но-

рмам Конституції; 4) неправильне застосування 

норм чинних міжнародних договорів України; 5) 

встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, факту пору-

шення нашою державою міжнародних зобов'язань, 

що призвело до неправильного вирішення справи. 

Своєчасність захисту прав та інтересів 

осіб, які беруть участь у справі, є одним із важ-

ливих факторів, що визначають ефективність 

здійснення правосуддя. Поряд з іншими проце-

суальними засобами цьому сприяють процесуа-

льні строки, що встановлюються законом або 

судом для вчинення тих чи інших процесуальних 

дій. На нашу думку, строк подання скарги на по-

вторне касаційне оскарження, як і час подання 

апеляційних та касаційних скарг, варто обмежи-

ти одним місяцем з дня відкриття обставин для 

подання повторної касації. Судова практика сві-
дчить, що закріплені у чинному Господарському 

процесуальному кодексі України строки на оска-

рження цілком достатні для підготовки зацікав-

леними особами відповідного процесуального 

документа. Як і на інших стадіях процесу, зазна-

чений строк за заявою особи, яка подала каса-

ційну скаргу, може бути поновлений, якщо суд 

дійде висновку про поважність причин його про-

пуску. З огляду на важливість питань, що стали  

предметом розгляду повторної касаційної інста-

нції, це може бути зроблено не пізніше, ніж про-

тягом року з дня виникнення права на оскаржен-

ня. Питання про поновлення строку або про по-

вернення касаційної скарги розглядаються су-

дом, про що виносяться відповідні ухвали. 

Суб’єкти права повторного касаційного 

оскарження реалізують своє право на оскаржен-

ня судових рішень шляхом подання такої скарги 

безпосередньо через суд, в якому перебуває 

справа. Копія касаційної скарги і додані до неї 
матеріали надсилаються учасникам судового 

процесу. Учасники судового процесу мають пра-

во подати пояснення на касаційну скаргу. У ка-

саційній скарзі зазначаються: 1) назва суду, до 

якого подається скарга; 2) особа, яка подає скаргу, 

інші учасники судового процесу, їх місце прожи-

вання або знаходження, поштовий індекс, номер 

засобів зв’язку; 3) посилання на рішення, ухвалу, 

що оскаржується, та межі оскарження; 4) правове 

обґрунтування касаційної скарги, назва закону та 

конкретне посилання на норми, з порушенням яких 

ухвалено рішення чи ухвалу, та в чому полягає по-

рушення або неправильне застосування закону; 5) 

процесуальна мета оскарження; 6) перелік письмо-

вих матеріалів, що додаються до скарги.  

Касаційна скарга підписується особою, яка 

її подає, або її представником. Посилання на об-

ставини, що не є підставою касаційного оскар-

ження, не допускаються. До касаційної скарги, 

поданої представником, додається довіреність бо 

інший документ, що посвідчує повноваження 

представника, якщо у справі немає такого доку-

мента. До касаційної скарги додається також її 
копія з додатковими матеріалами в кількості 
примірників, що відповідають числу учасників 

судового процесу. Додержання вимог щодо фор-

ми і змісту касаційної скарги має юридичне зна-

чення. Їх недодержання тягне такі процесуальні 
наслідки, як залишення скарги без руху з надан-

ням строку для виправлення недоліків або її по-

вернення. Коло осіб, які мають право приєднати-

ся до касаційної скарги, повинно бути обмежене. 

Таким правом, на нашу думку, повинні бути наді-
лені співучасники та треті особи без самостійних 

вимог. Заява про приєднання до касаційної скарги 

може бути подана в межах строку оскарження. 
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Виходячи з конституційних засад адмініс-

тративного судочинства, особа, яка подала скар-

гу в порядку повторної касації, має право допов-

нити, змінити протягом строку повторного каса-

ційного оскарження або відкликати її чи відмо-

витися від своїх вимог до початку розгляду спра-

ви. Внесення доповнень і змін до касаційної ска-

рги можливі протягом строку на оскарження. 

Відкликання скарги є правом особи, яка її пода-

ла, а тому Верховний Суд України в усіх, без ви-

нятку, випадках зобов’язаний винести ухвалу 

про позитивне вирішення цього питання. Мотиви 

відкликання значення не мають, тому наводити 

їх не обов’язково. Заява про відкликання скарги 

подається у письмовій формі, оскільки в каса-

ційному провадженні іншої форми звертання до 

суду не передбачено. Питання про прийняття 

відмови від скарги і закриття у зв’язку з цим 

провадження вирішується лише в судовому засі-
данні, тому що внаслідок вчинення судом такої 
процесуальної дії суб’єкт оскарження позбавля-

ється права повторного оскарження. 

Після закінчення строку на повторне каса-

ційне оскарження Вищий адміністративний суд 

України надсилає касаційну скаргу разом з дода-

ними до неї матеріалами та справою до Верхов-

ного Суду України. До справи додаються копії 
оскаржених судових рішень. Справи з касацій-

ними скаргами надходять до Верховного Суду 

України через канцелярію, де їх реєструють, 

оформлюють і передають в порядку черговості 
судді-доповідачу Судової палати в адміністрати-

вних справах Верховного Суду України. Суддя-

доповідач перевіряє відповідність касаційної 
скарги вимогам Адміністративного процесуаль-

ного кодексу України на підставі доданих до неї 
документів зі справи, та готує її на розгляд попе-

реднього засідання. Це є обов'язковими процесуа-

льними діями, що породжують право та обов'язок 

суду повторної касації вчиняти відповідні процесу-

альні дії, що передують розгляду справи, а також 

дії, безпосередньо пов’язані з ним, у разі допуску 

справи до повторного касаційного розгляду.  

У попередньому судовому засіданні суддя-

доповідач доповідає колегії суддів у складі трьох 

професійних суддів Судової палати в адміністра-

тивних справах Верховного Суду України про 

проведені підготовчі дії та обставини справи. 

Справа розглядається колегією у складі трьох 

суддів без виклику учасників судового процесу. 

У разі відсутності підстав для відкриття прова-

дження, зазначених в Адміністративному проце-

суальному кодексі України, суд виносить ухвалу 

про відмову у відкритті провадження з мотивів 

відсутності підстав для його відкриття. Ухвала 

підписується всім складом суду й оскарженню не 

підлягає, про що повідомляється особа, яка по-

дала касаційну скаргу. При наявності підстав, 

зазначених в АПК, справа передається на роз-
гляд Судової палати в адміністративних справах 

Верховного Суду України, про що виноситься 

ухвала, яка підписується всім складом суду, а 

справа передається судді-доповідачу для підго-

товки її до судового розгляду. За загальним пра-

вилом подача скарги в порядку повторної касації не 

перешкоджає виконанню судових рішень, проте, 

якщо справа допущена до повторного касаційного 

розгляду, суд може зупинити виконання відповід-

них рішень до закінчення провадження. 

На стадії підготовки справи до розгляду 

Судовою палатою в адміністративних справах 

суддя-доповідач готує доповідь, яка повинна мі-
стити інформацію, необхідну для прийняття рі-
шення по суті. Підготовлена доповідь з копіями 

оскаржуваних рішень, касаційної скарги та до-

дані до неї матеріали завчасно передаються суд-

дям Судової палати. Особи, які беруть участь у 

справі, повідомляються про день розгляду спра-

ви. Справа в суді повторної касації розглядається 

Судовою палатою в адміністративних справах 

Верховного Суду України з додержанням основ-

них засад адміністративного процесуального 

права: рівності всіх учасників процесу перед за-

коном і судом, колегіальності розгляду справи, 

законності, змагальності, гласності судового 

процесу тощо. Справа розглядається не менше як 

двома третинами суддів Судової палати в адміні-
стративних справах Верховного Суду України. 

Якщо при розгляді допуску справи буде встановле-

но неоднозначне застосування судами різної спеці-
алізації одного і того ж положення закону, то спра-

ва розглядається на спільному засіданні відповід-

них судових палат Верховного Суду України. При 

цьому головує на спільному засіданні Голова Вер-

ховного Суду України чи його заступник. 

Засідання суду повторної касації склада-

ється з трьох взаємопов'язаних частин: 1) підго-

товчої; 2) розгляду скарги; 3) винесення рішення 

і оголошення його особам,  які беруть участь у 

справі. Головуючий відкриває судове засідання і 
оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рі-
шення якого суду розглядається. У підготовчій 

частині головуючий з’ясовує, хто з учасників 

процесу з’явився, перевіряє їх особу, а також по-

вноваження представників і адвокатів, після чого 

оголошує склад суду, а також прізвище перекла-
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дача і роз’яснює учасникам судового процесу їх 

право заявляти відводи та інші процесуальні 
права і обов’язки. Заявлені відводи, а також кло-

потання і заяви учасників судового процесу з 
усіх питань, пов’язаних з розглядом справи у по-

вторній касаційній інстанції, вирішуються судо-

вою палатою після висловлення думки інших 

учасників судового процесу в порядку, встанов-

леному Адміністративним процесуальним кодек-

сом. Суд може відкласти розгляд справи в разі 
неявки у судове засідання учасника судового 

процесу, про якого немає відомостей, що йому 

вручено повідомлення, або за його клопотанням, 

коли повідомлені ним причини неявки будуть 

визнані судом поважними. Неявка сторони або 

інших учасників судового процесу належним 

чином повідомлених про час і місце розгляду 

справи, не перешкоджає розглядові справи. 

Розгляд скарги розпочинає суддя-допові-
дач, який доповідає обставини справи, зміст ра-

ніше постановлених судових рішень, доводи ка-

саційної скарги, а також повідомляє інші дані, 
котрі необхідно розглянути для перевірки закон-

ності рішень. Після доповіді суд заслуховує по-

яснення осіб, які беруть участь у справі, та їхніх 

представників. Першою дає пояснення сторона, 

яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення 

оскаржили обидві сторони, першим дає пояснен-

ня заявник. При цьому зауважимо, що суд може 

обмежити тривалість судових дебатів, установи-

вши для всіх учасників процесу рівний проміжок 

часу, про що оголошується на початку судового 

засідання. У своїх поясненнях сторони та інші 
учасники судового процесу вправі наводити 

тільки ті доводи, що стосуються підстав повтор-

ного касаційного розгляду справи. 

Після пояснень учасників судового проце-

су Судова палата у нарадчій кімнаті ухвалює по-

станову (ухвалу). При ухваленні постанови (ух-

вали) ніхто не має права бути присутнім, крім 

складу суду по даній справі. У разі необхідності, 
при розгляді справи може бути оголошено пере-

рву або розгляд справи відкладено. Новий роз-
гляд справи після відкладення починається зано-

во. Ухвалені судом повторної касації рішення 

або ухвали набирають чинності після їх оголо-

шення й оскарженню не підлягають. Вони вида-

ються сторонам та третім особам за їх письмо-

вою заявою в адміністративних судах першої 
інстанції, де зберігається справа. 

Судова палата, виявивши під час розгляду 

справи порушення законності і встановивши 

причини та умови, що сприяли вчиненню пору-

шення, може винести окрему ухвалу і направити 

її відповідним організаціям та посадовим особам 

для вжиття заходів щодо усунення цих причин та 

умов. Протягом місяця з дня надходження окре-

мої ухвали організація чи посадова особа пови-

нна повідомити суд, який виніс окрему ухвалу, 

про вжиті заходи. Запропонована процедура пе-

регляду адміністративних судових рішень Вищо-

го адміністративного суду України Судовою па-

латою в адміністративних справах Верховного 

Суду України в порядку повторної касації, на 

нашу думку, сприятиме поглибленню конститу-

ційних засад адміністративного судочинства та 

зміцненню судового адміністративного процесу. 

Оскільки головним обов’язком суду є га-

рантування прав і свобод людини і громадянина 

у площині верховенства права в Україні, то сама 

схема розгляду повторної касаційної скарги у 

Верховному Суді України остаточно виключає 

можливість порушення прав і свобод та гарантує 

об’єктивний і неупереджений розгляд справи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У запропонованому Адміністративному 

процесуальному кодексі України передбачено 

можливість укладення у будь-якій стадії процесу 

мирової угоди. Перед цим, як і суди інших інстан-

цій, суд повторної касації зобов’язаний роз'яснити 

їм наслідки вчинення зазначеної процесуальної дії 
та у разі, коли це суперечить закону або порушує 
права інших осіб, відмовити в її затвердженні. 

Повноваження суду повторної касації — 

це сукупність його прав на вчинення установле-

них законом процесуальних дій щодо судових 

актів, які були предметом розгляду Вищого ад-

міністративного суду України. Підставою для 

перевірки законності зазначених актів може бути 

скарга, подана належним суб'єктом оскарження. 

У здійсненні таких повноважень Верховний Суд 

України обмежений доказами, що містяться у скар-

зі, та вимогами, заявленими у суді першої інстанції. 
Він не вправі встановлювати або вважати доведе-

ними обставини (факти), що не були встановлені в 

рішенні чи відхилені ним, вирішувати питання про 
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достовірність того чи іншого доказу, про перевагу 

одних доказів над іншими.  

Як і в судах апеляційної та касаційної ін-

станцій, суд повторної касації в інтересах закон-

ності може вийти за межі доказів скарги, якщо 

встановить, що під час розгляду справи були не-

правильно застосовані або порушені норми ма-

теріального чи процесуального права, що є безу-

мовною підставою для скасування ухвалених 

судових рішень. У результаті розгляду справи в 

порядку повторної касації суд вправі прийняти 

одну з таких постанов: 1) про відхилення скарги; 

2) про повне або часткове скасування оскаржу-

ваного судового рішення з направленням справи 

на новий розгляд у суд першої або апеляційної 
інстанції; 3) про скасування оскаржуваного і за-

лишення в силі рішення, що було помилково 

скасоване судом апеляційної або касаційної ін-

станції; 4) про скасування судових рішень і за-

криття провадження у справі або залишити заяву 

без розгляду; 5) про зміну; або ухвалити нове 

рішення по суті справи без передачі її на новий 

розгляд. У випадках, коли порушення закону су-

дом першої інстанції не були усунуті в апеляцій-

ній чи касаційній інстанціях або одночасно до-

пущені й ними, Верховний Суд скасовує всі ра-

ніше ухвалені у справі рішення. 

Суд відхиляє скаргу, якщо визнає, що су-

дові рішення ухвалені з додержанням вимог ма-

теріального і процесуального права, відповіда-

ють Конституції та законам України, чинним 

міжнародним договорам України. За загальним 

правилом не може бути скасовано правильне по 

суті рішення із самих лише формальних підстав. 

Суд повторної касації постановлює акти у вигля-

ді ухвал, постанов і рішень. Основним судовим 

актом, у якому вирішується питання законності 
переглянутих судових рішень, є постанови Судо-

вої палати в адміністративних справах Верхов-

ного Суду. Після перегляду справи в порядку по-

вторної касації Судовою палатою в адміністратив-

них справах Верхового Суду України та вирішення 

питання по суті, вона надсилається до суду першої 
інстанції, який відкрив провадження в справі.  

З викладеного в цій статті можна зробити 

висновок, що адміністративна юстиція в Україні 
динамічно розвивається, їй приділяється належна 

увага нормотворчими інститутами держави, вона 

поступово займає рівноправне місце серед інших 

правових інституцій, і в недалекому майбутньо-

му стане надійним захистом від неправомірних 

порушень прав і свобод людини і громадянина 

органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування їх посадовими і службовими 

особами та буде надійно слугувати становленню 

України як демократичної, правової держави.     
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In clause on the basis of the analysis of judicial practice a number of the offers concerning improve-

ment of viewing of the administrative decisions of Maximum Administrative Court of Ukraine by the Su-

preme Court of Ukraine is proved by way of repeated consideration. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 161. Правознавство.                                                67 

УДК 347.73 

© 2002 р.   О.О. Дмитрик 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, Харків 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні Україна йде шляхом реформу-

вання, вдосконалення і розвитку економічних, 

соціально-політичних і правових відносин. Гли-

бокі зміни відбуваються й у змісті фінансової 
діяльності держави, що впливає в цілому на ха-

рактер та особливості відносин, які складаються 

з приводу формування, розподілу, перерозподілу 

і витрачання централізованих і децентралізова-

них фондів грошових коштів. Складні процеси 

реформування торкнулися фінансової системи 

України: з’являються нові та набувають дещо 

іншого сенсу фінансово-правові інститути та ді-
яльність фінансових органів. Крім того, зміню-

ється зміст ланок фінансової системи, їх внутрі-
шня побудова і взаємодія між собою. Погляди на 

розв’язання цих складних проблем різноманітні. 
Тому питання визначення фінансової системи 

України, її складових чинників, змісту фінансо-

вих правовідносин, які входять до неї, належного 

правового врегулювання цих суспільних зв’язків 

гостро дискусійні. 
У фінансово-правовій літературі існує де-

кілька точок зору на визначення фінансової сис-

теми. Слушні у цьому питанні позиції таких уче-

них, як Ю.А.Ровинський, О.Н.Горбунова, 

М.В.Карасьова, що визначають фінансову систе-

му у двох аспектах: а) як сукупність різних фі-
нансових відносин (фінансових інститутів, ла-

нок, сфер), урегульованих нормами фінансового 

права, кожне з яких сприяє створенню, розподілу 

та використанню відповідних фондів грошових 

коштів; б) як сукупність державних органів і 
установ, які виконують у межах своєї компетен-

ції фінансову діяльність [13, с. 7-13; 19, с. 15-19; 

8, с. 10-13]. У науковій літературі зазначається, 

що сукупність одних і тих фінансових органів 

мають назву і “фінансова система”, і “система 

фінансових органів”, і “фінансовий апарат”. Ви-

значаючи зміст фінансової системи у другому 

аспекті, необхідно пояснити, що вона являє со-

бою “розгалужену мережу фінансових органів і 
кредитних установ, які здійснюють безпосереднє 

керівництво фінансовою діяльністю держави” 

[12, с. 9], тобто спрямовують, керують, планують 

і контролюють всі напрямки діяльності держави 

у сфері фінансів. Взагалі ці органи від міри їх 

участі у фінансової діяльності можливо поділити 

на: а) органи, що здійснюють керівництво фінан-

сами у зв’язку з виконанням своїх основних функ-

цій і завдань; б) органи, для яких сама фінансова 

діяльність є основною [16, с. 32, 33].  

Зазначимо особливості точки зору 

С.Д.Ципкіна, який стверджує, що єдино прави-

льним є визначення фінансової системи у її пер-

шому значенні – як сукупності різних фінансо-

вих ланок. Вони виступають як самостійні фі-
нансові інститути, що мають “крім загального 

призначення, і специфічні завдання” [20, с. 7]. 

Свій погляд правник-фінансист обґрунтовує так: 

“...не можна поєднувати в одному понятті об’єк-

тивно існуючі фінансові відносини, тобто еко-

номічні відносини розподілу сукупного продукту 

і національного доходу, і створювані державою 

установи... До речі, жоден з авторів не говорить 

про входження державних органів, установ у си-

стему ... фінансів. Адже система... фінансів – це 

лише інша назва фінансової системи...”[20, с. 6].  

На наш погляд, не можна не погодитися з 
цими зауваженнями й обґрунтуванням вченого. 

Як було зазначено раніше, фінансова система 

України являє собою сукупність різних ланок 

фінансових відносин (фінансових інститутів), 

урегульованих фінансово-правовими нормами, за 

допомогою яких держава утворює, розподіляє, 

перерозподіляє і використовує централізовані і 
децентралізовані фонди грошових коштів. У 

процесі вдосконалення фінансової системи Укра-

їни, відбуваються повсякчасні зміни у змісті 
окремих фінансових правовідносин, фінансово-

правових інститутів і співвідношенні між ними. 

Тому немає певної єдності поглядів науковців у 

визначені місця і змісту складових чинників фі-
нансової системи. Наприклад, розширення ролі 
та значення норм податкового права викликають 

дискусії стосовно місця податкового права в 

правовій системі та визначення останнього як 

інституту фінансового права [15, с. 115; 9, с. 9], 

підгалузі фінансового права [7, с. 121], самостій-

ного фінансово-правового інституту з перспек-

тивами подальшого розвитку [18, с. 225] або вза-

галі окремої галузі права [10, с. 337].  

У зв’язку з швидким зростанням та розвит-

ком фінансів недержавної форми власності, ма-

ється на увазі фінанси підприємств, установ, ор-
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ганізацій і окремих галузей господарства, що 

традиційно мають назву децентралізовані фінан-

си, виникає необхідність нового підходу до вре-

гулювання в нових економічних умовах право-

вими нормами цих якісно відмінних від раніше 

існуючих (за радянських часів) фінансових від-

носин, тому що відповідно врегульовані децент-

ралізовані фінанси належно зможуть забезпечити 

господарську діяльність необхідними грошови-

ми коштами, фінансування науково-технічного 

прогресу, стимулювання економіки, своєчасність 

розрахунків з бюджетом та іншими централізо-

ваними фондами коштів держави. 

Кожна ланка фінансової системи являє со-

бою сукупність фінансових відносин, які мають 

свою специфіку і особливості. Група цих взає-

мопов’язаних і однорідних в залежності від 

форм та методів створення, розподілу, перероз-
поділу і витрачання фондів грошових коштів 

відносин, які виконують різну роль у суспільно-

му відтворенні, урегульованих нормами фінан-

сового права, складає відповідний фінансово-

правовий інститут. У теорії права правовий ін-

ститут визначають як сукупність правових норм, 

що складають відокремлену частину галузі права 

і регулюючих відповідний вид, сторону однорід-

них суспільних відносин [14, с. 279]. Тому, як 

справедливо зазначає С.Д.Ципкін, “фінансово-

правовий інститут відрізняється від усієї галузі 
фінансового права в основному обсягом предме-

та правового регулювання. Він регулює тільки 

об’єк-тивно складену відносно відокремлену ча-

стину взаємопов’язаних фінансових відносин...” 

[20, с. 23]. Отже, наявність фінансово-правових 

інститутів (ланок) зумовлена різноманітністю і 
багатогранністю змісту фінансово-правових від-

носин, що виникають у процесі фінансової дія-

льності держави. Фінансово-правовий інститут 

повинен регулювати з “потребуємою деталізаці-
єю типове суспільне відношення” і у силу цього 

набуватиме відносної самостійності, усталеності 
й автономності функціонування [20, с. 23]. 

Фінансова система, як указував Ю.А.Ро-

вінський, характеризується такими важливими 

ознаками: 1) здійсненням розподільчих і контро-

льних функцій, що проявляються у процесі пла-

номірної мобілізації й витрачанні грошових ко-

штів, складаючи частину національного доходу; 

2) єдністю, яка базується на системі господарст-

ва і його плановості [11, с. 48]. На наш погляд, 

треба погодитися з цим твердженням відомого 

радянського правника. Отже, незважаючи на 

розмежування ланок фінансової системи, сфер 

діяльності й застосування різних специфічних 

форм і методів створення, розподілу і перероз-
поділу та витрачання грошових коштів у кожній 

окремій ланці, вона за своєю суттю єдина, бо 1) 

має витоки з особливостей державного устрою 

України [1]; 2) ґрунтується на єдиному джерелі 
ресурсів усіх ланок цієї системи національному 

доході. Слушно зазначає і С.І.Берлін, що взаємо-

зв’язок і взаємозалежність складових ланок фі-
нансової системи зумовлені єдиною сутністю 

фінансів [6, с. 68]. 

Науковці керуються різними критеріями, 

визначаючи склад фінансової системи. Напри-

клад, економіст-фінансист В.М.Родіонова виріз-
няє такі сфери фінансової системи: а) фінанси 

підприємств, установ і організацій; б) страхуван-

ня; в) державні фінанси [17, с. 20, 21]. У основі її 
класифікації лежить характер діяльності суб’єк-

тів та їх роль у суспільному виробництві На на-

шу думку, такий поділ не виявляє повної специ-

фіки засобів і методів акумуляції, розподілу, пе-

рерозподілу та витрачання грошових коштів, то-

му ці сфери вона теж “розбиває” на складові час-

тини. Ю.А.Ровінський, визначаючи фінансову 

систему, до її складу відносить наступні фінан-

сово-правові інститути: а) бюджетну систему;   

б) фінанси підприємств і галузей господарства; 

в) державний кредит; г) державне соціальне 

страхування; д) державне майнове і особисте 

страхування; е) короткостроковий і довгостроко-

вий кредит [11, с. 48], що на наш погляд, є дуже 

деталізованим, деякі ланки не мають належного 

ступеня деталізації й відокремленості. 
Л.К.Воронова до складу фінансової систе-

ми України відносить: а) загальнодержавні цен-

тралізовані фонди (державний бюджет України); 

б) фінанси державного соціального страхування 

у вигляді Пенсійного фонду і фонду соціального 

страхування; в) Фонд для здійснення заходів по 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

та соціальному захисту населення тощо; г) деце-

нтралізовані фонди (фінанси галузей народного 

господарства, підприємств різних форм власнос-

ті та установ і організацій); д) кредит (банківсь-

кий і державний); е) місцеві бюджети (централі-
зовані фонди для окремих територій для задово-

лення інтересів населення); є) страхування [15, с. 

10]. Такий підхід до складу фінансової системи є 

дещо розгалужений і деталізований. За основу 

класифікації у цьому випадку прийняті родові 
ознаки, що мають витоки з економічного змісту 

цих фінансових відносин, але також враховують 

певну їх одноманітність, особливості управління 
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фінансами, зокрема, визначеність форм і методів 

їх фінансово-правового регулювання, відбивають 

особливості розвитку держави в умовах перехо-

ду до ринкової економіки. 

Н.І.Хімічева обумовлює зміст фінансової 
системи новими політичними й економічними 

умовами існування країни і виокремлює такі її 
ланки (інститути): а) бюджетну систему, до якої 
входять державні і місцеві бюджети; б) позабю-

джетні цільові фонди; в) фінанси підприємств, 

об’єднань, організацій, установ, галузей народ-

ного господарства; г) майнове і особисте страху-

вання; д) кредит (державний і банківський). Вона 

зазначає, що всі ланки мають спільні властивості 
фінансів як економічної категорії, але завдяки їх 

особливостям по-різному впливають на соціаль-

но-економічні процеси [18, с. 3]. 

Існують й інші точки зору на визначення 

змісту фінансової системи [19, с. 15; 8, с. 11 та 

ін.], на яких ми не будемо зупинятися, тому що в 

них відтворюються вищенаведені погляди, але з 
деякими незначними змінами і модифікаціями. 

Адже всі вищевказані науковці не заперечують, 

що: 1) провідне місце у фінансовій системі на-

лежить бюджетній системі, тобто заснованій на 

економічних відносинах, які врегульовані право-

вими нормами, сукупності видів бюджетів, існу-

ючих на території держави і за допомогою яких 

здійснюється мобілізація, розподіл, перерозподіл 

та витрачання грошових коштів. Треба зазначи-

ти, що нещодавно прийнятий Бюджетний кодекс 

України, яким визначаються засади бюджетної 
системи України, її структура, принципи, правові 
засади функціонування, основи бюджетного 

процесу та міжбюджетних відносин і відповіда-

льність за порушення бюджетного законодавства 

[2]; 2) вихідною ланкою, основою фінансової 
системи є фінанси підприємств, об’єднань, уста-

нов, організацій і окремих галузей господарства 

(децентралізовані фінанси), тому що вони безпо-

середньо впливають на процеси створення суспі-
льного продукту і національного доходу, які по-

тім розподіляються, перерозподіляються і вико-

ристовуються завдяки фінансовій системі. Зазна-

чимо, що в цій сфері обертаються значні обсяги 

фінансових  ресурсів, які врегульовані правом і 
підлягають жорстокому фінансовому (податко-

вому) контролю з боку держави. Децентралізо-

вані фінанси являють собою значне джерело для 

формування державою різноманітних фондів 

грошових коштів. 

На наш погляд, потрібно також виокреми-

ти такі ланки фінансової системи: 1) страхуван-

ня, тобто суспільні відносини з приводу форму-

вання централізованих і децентралізованих гро-

шових і майнових страхових фондів, що забезпе-

чують захист інтересів громадян та юридичних 

осіб у разі настання певних подій (страхових ви-

падків); 2) кредитну систему, яка включає дер-

жавний кредит, що відбиває фінансові відно-

шення з приводу мобілізації державою тимчасо-

во вільних грошових коштів юридичних і фізич-

них осіб для задоволення державних потреб; і 
банківський кредит – суспільні (економічні) від-

носини з приводу акумуляції банками тимчасово 

вільних грошових коштів держави, юридичних 

та фізичних осіб, що надаються суб’єктам госпо-

дарювання і населенню за умов строковості, по-

воротності, відплатності; 3) фінансові відносини, 

спрямовані на формування позабюджетних фон-

дів, які мають цільове призначення, створюються 

за рахунок обов’язкових відрахувань платників 

податків і дозволяють ефективно й доцільно фі-
нансувати найважливіші державні потреби у со-

ціальній сфері (наприклад, Пенсійний фонд), що 

повинні належно врегульовуватися правовими но-

рмами. Але законом України “Про Державний бю-

джет України на 2001 рік” заборонено створення 

позабюджетних фондів [4]. 

Нові фінансові інститути, які з’являються 

сьогодні у фінансовій системі України, повинні 
обов’язково закріплюватися у праві, набувати 

юридичного оформлення. Тому законодавець по-

винен приділяти правовому врегулюванню фі-
нансової системи України дуже пильну увагу. 

Треба докладніше визначати об’єкт правового 

впливу, вибирати найбільш доцільні й дійові за-

соби і методи правового регулювання, властиві 
фінансовому праву. Підсумовуючи викладене 

вкажемо, що фінансова система, яка являє собою 

сукупність різних фінансових інститутів, за до-

помогою яких здійснюється рух державних гро-

шових фондів, може і повинна змінюватися, 

адже Україна переходить до ринкової економіки. 

Але цей перехід повинен супроводжуватися не 

тільки розвитком фінансових правовідносин, а й 

підвищенням активності дії усіх ланок фінансо-

вої системи країни. 
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КРИТЕРІЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НОРМ 

 

Класифікація фінансово-правових норм  

полягає у їх розподілі по класам на підставі 
встановленої загальної ознаки. Наявність цієї 
ознаки (чи ознак) у одних норм та відсутність у 

інших дозволяє чітко розрізняти класи в залеж-

ності від того місця, яке вони займають [11, с.5; 

12, с.79]. Істинно наукова класифікація як логі-
ко-предметна, аналітична обробка здобутого 

знання як її результат, по-перше, дозволяє упо-

рядкувати отримані знання про об’єкти (предме-

ти, явища), а самі об’єкти у певний спосіб об’єд-

нати і розмежувати; по-друге, слугує необхідною 

умовою подальшого їх вивчення.  

Класифікація виступає ефективним ін-

струментом як узагальнення здобутих у галузі 
фінансового права знань, так і прогнозування, 

обґрунтування спрямованості подальшого пі-
знання фінансово-правових норм. Як зауважує 

Б.А.Дьоготь, метою класифікації юридичних 

норм є не формальна констатація існування тих 

чи інших категорій правових норм, не тільки їх 

вивчення, засноване лише на формально-логіч-

них прийомах дослідження, а порівняльний ана-

ліз різних юридичних норм у зв’язку із подаль-

шим підвищенням ефективності правового впли-

ву на суспільні відносини [9, с.140].  

Оскільки фінансово-правові норми харак-

теризуються значною кількістю об’єктивно їм 

властивих ознак, вони можуть підлягати класи-

фікаційному дослідженню з різних сторін і сто-

совно кожної із них (ознак) можливе формуван-

ня відповідних видів [6, с.240]. Залучення різних, 

теоретично обґрунтованих критеріїв для встано-

влення бази класифікаційного дослідження до-

зволяє охопити різноманітні аспекти норм і тим 

глибше проникнути в їх природу [19, с.12]. Про-

те оскільки в кожному конкретному випадку 

можна виділити декілька критеріїв, великого 

значення набуває проблема вибору оптимально-

го з точки зору завдань дослідження критерію і 
його теоретичне обґрунтування. 

Такий вибір повинен бути об’єктивно зу-

мовленим. “Перша вимога доброї класифікації, – 

пишуть А.А.Тілле та Г.В.Швеков, – полягає в 

тому, щоби пункти подібності, на підставі яких 

ми складаємо класи, були важливими у практич-

ному відношенні. Друга вимога доброї класифі-

кації полягає в тому, щоби вона давала нам мож-

ливість зробити найбільшу кількість ствер-

джень” [25, с.67-71]. Та класифікація найкраща, 

в якій предмети подібні один на одного в якомо-

га більшій кількості ознак [28, с.117]. Поряд із 
цим варто погодитися із існуючою в літературі 
думкою про те, що за основу класифікації необ-

хідно брати найбільш істотні ознаки і властивос-

ті явищ, які розкривали б сутність і зміст дослі-
джуваних об’єктів, дозволяли пояснити їх кількі-
сні риси та характеристики [20, с.9]. При виборі 
основного критерію класифікації фінансово-

правових норм бажано враховувати і вплив на 

неї системоутворюючих факторів. Саме тут з 
найбільшою виразністю і повнотою проявляєть-

ся спеціалізація фінансового права, необхідність 

максимально точного, детального регламенту-

вання фінансово-економічних відносин [3, с.81]. 

Звертаючись безпосередньо до встанов-

лення основного критерію класифікації фінансо-

во-правових норм, варто зазначити, що він не 

виділяється спеціалістами в галузі фінансового 

права. Більше того, досить суперечливими і різ-
норідними є критерії класифікації одних і тих же 

видів норм фінансового права. Зокрема, при їх 

поділі на матеріальні та процесуальні критеріями 

визнаються предмет правового регулювання [18, 

с.56; 10, с.75] або особливості змісту фінансово-

правових норм [26, с.57; 5, с.11]. Поділяючи но-

рми бюджетного права на вказані різновиди, Си-

дорова Н.В. спочатку за основу поділу бере їх 

функції, потім – зміст, і нарешті – предмет пра-

вового регулювання [22, с.91-92, 94-95].  

Не відрізняється єдністю критеріїв і виді-
лення серед норм фінансового права зо-

бов’язуючих, забороняючих та уповноважуючих. 

Зокрема, М.В.Карасьова підставою класифікації 
називає їх юридичний зміст [10, с.71], а В.М. 

Вишновецький – характер приписів, що містять-

ся в диспозиції фінансово-правової норми, та 

характер впливу на поведінку суб’єктів фінансо-

вих відносин [5, с.11]. Якщо перший дослідник 

застосовує таку класифікацію до регулятивних 

норм фінансового права, то другий – до матеріа-

льних. Вважаємо, що саме матеріальні норми 

поділяються на зобов’язуючі, забороняючі та 

уповноважуючі, оскільки, як буде показано ниж-
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че, поділ норм на регулятивні та охоронні є не 

зовсім вірним. При цьому критерієм класифікації 
виступає винятково характер впливу на поведін-

ку суб’єктів фінансових відносин. Це випливає з 
того, що зміст фінансово-правової норми є 

об’єктивним, а її граматичне формулювання мо-

же бути більш чи менш довільним, у деяких ви-

падках навіть не зовсім вдалим, точним. Норма 

регулює певний вид суспільних відносин, в рам-

ках якого реалізується поведінка фізичних або 

юридичних осіб. Як правильно зауважує 

Л.С.Явич, “в реальному бутті поведінка утворює 

безпосередній зміст відносин, які складаються 

між людьми. Останні, в свою чергу, суть форми 

(результат і передумова) тих чи інших варіантів 

поведінки... Регулюючи поведінку людей, юри-

дичні норми тим регулюють суспільні відноси-

ни” [30, с.73-74]. 

Отож, оскільки вищевказані види входять 

до складу лише матеріальних фінансово-право-

вих норм, то даний поділ не можна визнати ос-

новним. Вважаємо, що таким можна назвати по-

діл норм фінансового права на матеріальні та 

процесуальні, критерієм якого виступають особ-

ливий характер врегульованих відносин (пред-

мет правового регулювання) та специфіка взає-

мозв’язку цих видів норм. Такий висновок не є 

випадковим, оскільки саме особливості суспіль-

них відносин, які регулює норма права, зумов-

люють її характерні риси. В даній класифікації 
найвиразніше проявляється єдність і відмінність 

фінансово-правових норм. Без процесуальних 

норм правове регулювання неможливе. Ці норми 

оформлюють процедуру реалізації матеріальних 

фінансово-правових норм, всебічно регламенту-

ють юридично значиму діяльність відповідних 

суб’єктів, пов’язану із здійсненням матеріально-

правових норм. Без процесуальних норм вони не 

можуть бути “підключені” до безпосереднього 

владно-організаційного впливу на вирішальних 

стадіях фінансово-правового регулювання.  

Процесуальні фінансово-правові норми ре-

гулюють організаційні відносини і носять суто 

організаційно-процедурний, управлінський хара-

ктер. Вони завжди регламентують порядок, фор-

ми і методи реалізації матеріальних норм. Тому 

взаємозв’язок цих норм можна виразити форму-

лою: процесуальні фінансово-правові норми іс-

нують постільки, поскільки вони покликані до 

життя потребами реалізації матеріальних норм. 

При цьому існують підстави говорити про абсо-

лютну похідність процесуальних норм від мате-

ріальних [29, с.27-28], про вторинний їх характер 

по відношенню до норм матеріальних, оскільки 

саме їх існування залежить від загальної мети 

реалізації відповідних матеріальних норм [23, 

с.78], про їх характер як надбудови над матеріа-

льними нормами [3, с.240].  

Отже, із різноманітних критеріїв класифі-
кації фінансово-правових норм найбільш важли-

вим і актуальним є особливий характер врегу-

льованих відносин та специфіка взаємозв’язку 

норм: в ньому найповніше проявляються їх спе-

цифічні особливості та властивості. Справді, по-

дібні особливості реалізації можуть бути у різ-
норідних норм фінансового права, які підляга-

ють різним класифікаціям (наприклад, норми 

Закону України від 21 грудня 2000 року “Про 

порядок погашення зобов’язань платників пода-

тків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами” визначають однакову процедуру реа-

лізації норм, які регулюють сплату різних видів 

податків [1, Ст. 44]), тоді як норми одного виду 

можуть мати різну процедуру застосування (зок-

рема, по-різному застосовуються зобов’язуючі 
норми, що регулюють бюджетні відносини і ті, 
які регулюють відносини з приводу обігу валюти 

на території України). Законодавець, створюючи 

ту чи іншу матеріальну фінансово-правову нор-

му, неминуче постає перед проблемою встанов-

лення порядку реалізації правил поведінки, його 

характеру, способу та форми, що означає форму-

вання процесуальної норми, як і будь-яка проце-

суальна норма повинна опиратися на положення 

приписів, закріплених у матеріальній нормі. 
Це і дозволяє розглядати специфічний ха-

рактер врегульованих нормами фінансового пра-

ва відносин та особливості їх взаємозв’язку як 

критерій класифікації, який відкриває можли-

вість найточніше виявити не лише ознаки та вла-

стивості фінансово-правових норм в їх статиці, 
але й закономірності їх динаміки. Тому і класи-

фікація за вказаним критерієм є одним із проце-

сів пізнання сутності норм фінансового права 

шляхом сходження від закріплення певного по-

ложення до визначення процедури його застосу-

вання. Визнання даного критерію основним 

означає, що, по-перше, побудований відповідно 

до нього поділ норм є визначальним; по-друге, 

даний критерій пронизує і зумовлює інші підста-

ви класифікації, які виступають своєрідною фо-

рмою його буття. 

Тому поділ матеріальних норм фінансово-

го права на зобов’язуючі, забороняючі та упов-

новажуючі є закономірним і в силу того, що кла-

си явищ або предметів можуть виділятися як на 
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початкових, так і на більш пізніх етапах (стадіях) 

дослідження. Окрім пізнавальної мети, подальша 

класифікація виконує завдання по упорядкуван-

ню фінансово-правових норм, внесенню органі-
зованості в знання про окремі їх види шляхом 

визначення місця кожного підвиду норм в тій чи 

іншій групі і встановлення зв’язків ієрархії (в 

тому числі субординації і підпорядкування) чи 

зв’язків координації між отриманими в результа-

ті її проведення класами. Зокрема, останньому 

відповідає поділ матеріальних і процесуальних 

фінансово-правових норм на первинні та вто-

ринні в залежності від того, врегульоване чи не 

врегульоване відношення, до якого відноситься 

відповідна норма, нормою, встановленою вищес-

тоящим органом. Водночас різноманітність фі-
нансово-правових норм призводить до того, що 

одна й та ж норма за одним критерієм може бути 

включена в один вид, а за іншим – в другий. Цьому 

сприяє те, що класифікаційні схеми не є замкнути-

ми, незмінними, раз і назавжди встановленими. 

Проте все вищезазначене навряд чи випра-

вдовує поділ норм фінансового права на регуля-

тивні та охоронні в залежності від функцій, які 
виконує фінансове право [17, с.143; 10, с.70-71]. 

Наприклад, Карасьова М.В. з цього приводу вка-

зує, що до регулятивних фінансово-правових 

норм відносяться ті, які безпосередньо спрямо-

вані на регулювання суспільних відносин шля-

хом надання учасникам прав та покладення на 

них обов’язків, а до охоронних – ті, що передба-

чають застосування заходів державного примусу 

за фінансові правопорушення [10, с.71]. Виділя-

ючи вказані види норм на загальнотеоретичному 

рівні, Алєксєєв С.С. певною мірою навіть запе-

речує сам собі. Зокрема, він пише, що види норм 

права розглядаються насамперед як один із вира-

зів його структури [2, с.64-65]. Звідси логічно 

випливає те, що кожній нормі права властиві всі 
риси права взагалі, тобто вона повинна одночас-

но мати і регулюючий, і охоронний характер. 

Виділення в системі фінансового права так зва-

них охоронних норм означає не що інше, як від-

рив санкцій фінансово-правових норм від решти 

структурних елементів, проведення невиправда-

ного розділу між двома взаємопов’язаними – 

правоустановчими та забезпечувальними – від-

носинами, що упорядковуються такими елемен-

тами цілісної норми, які знаходяться в єдності. 
Класифікація норм фінансового права на 

регулятивні та охоронні по суті веде до запере-

чення нормативності і пов’язаної з нею примусо-

вості так званих регулятивних правових норм. 

Забувається юридичний обов’язок, до виконання 

якого спонукає правова норма, не залежно від 

того, забезпечений чи не забезпечений цей 

обов’язок додатковим обов’язком [4, с.106]. Як-

що сприйняти положення про те, що “одні норми 

(регулятивні) регулюють позитивні дії людей, 

інші (правоохоронні) охороняють їх від пору-

шень” [16, с.262], то тоді так звані правоохорон-

ні норми позбавляються самостійності і перетво-

рюються в обов’язковий атрибут регулятивних 

норм. Однак це приводить до висновку, що або 

регулятивні норми мають не лише гіпотезу та 

диспозицію, але і санкцію, або охоронні норми 

володіють не тільки гіпотезою і санкцією, але й 

диспозицією, що фактично призводить до ото-

тожнення даних видів норм фінансового права. 

Крім того, було б помилковим заперечення са-

мостійного регулятивного характеру так званих 

правоохоронних норм [8, с.55]. Якщо визнати, 

що в цих нормах немає повністю самостійної 
диспозиції, то можна було б прийти до висновку 

про можливість застосування санкції фінансово-

правової норми при повній відсутності будь-яких 

рамок поведінки, за порушення якої ця санкція 

могла би бути застосована. 

Підсумовуючи, зазначимо, що об’єктивним 

критерієм класифікації фінансово-правових норм 

виступає специфічний характер врегульованих 

ними відносин та особливості їх взаємозв’язку. 

Відповідно до нього норми поділяються на мате-

ріальні та процесуальні. Крім основного крите-

рію, можна вказати і додаткові: характер впливу 

на поведінку суб’єктів фінансових відносин, уре-

гульованість чи неврегульованість відношення, 

якого стосується відповідна норма, нормою, 

встановленою вищестоящим органом. Виділення 

другорядних критеріїв дає можливість точніше 

виявити місце кожного виду фінансово-правових 

норм у системі фінансового права та їх функціо-

нальні зв’язки. 
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Summary 

 

The article deals with the most important criteria of classification of financial norms. The basic crite-

rion of the classification is the specific character of relations regulated by the norms and the peculiarities of 

their relationship. According to the criterion, the financial norms are classified into material and procedural. 
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КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРИНЦИП ЗАБОРОНИ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ ЗАКОНУ В ЧАСІ ТА  

ПОДАТКОВО-ПРАВОВА ДОКТРИНА УКРАЇНИ 
 

Все повніше утвердження в Україні атри-

бутів громадянського суспільства і правової 
держави, розширення Україною, її юридичними 

та фізичними особами міжнародного співробіт-

ництва, її поступове наближення до країн євро-

пейського співтовариства по-новому поставили 

проблему джерел податкового права України, 

ієрархії цих джерел. У світлі цього небувалого 

раніше методологічного значення набувають но-

рми Конституції України як найважливішого 

джерела її податкового права, конституційні 
принципи оподаткування. Адже, як зазначає 

П.С.Пацурківський, за своєю правовою приро-

дою конституційні принципи оподаткування є 

ядром її податково-правової доктрини [49, c.8]. 

Саме у принципах оподаткування ця доктрина 

найпослідовніше проявляє свою онтологічну 

сутність, найглибше розкривається її зміст, най-

чіткіше визначаються межі податкової діяльності 
держави та податкового права. 

Застосування конституційних принципів 

оподаткування як джерела податкового права до 

певної міри ускладнюється тим, на нашу думку, 

що в Конституції України дуже скупо ведеться 

пряма мова про принципи оподаткування. Безпо-

середньо про це говориться тільки у статті 67 

Основного Закону: “Кожен зобов’язаний сплачу-

вати податки і збори в порядку і розмірах, вста-

новлених законом. Усі громадяни щорічно по-

дають до податкових інспекцій за місцем прожи-

вання декларації про свій майновий стан та до-

ходи за минулий рік у порядку, встановленому 

законом” [1, Ст.67]. Стаття 92 Конституції Украї-
ни уточнює коло суб’єктів, які уповноважені запро-

ваджувати правила оподаткування: “система опо-

даткування, податки і збори” встановлюються “ви-

ключно законами України” [1, Ст.92], тобто її єди-

ним законодавчим органом – Верховною Радою. 

Таке буквальне сприйняття конституцій-

них принципів оподаткування по суті якраз не 

захищало б Конституцію, а навпаки – спотворю-

вало її зміст. Щоб дійсно виділити конституційні 
принципи оподаткування, необхідно підійти до 

аналізу Конституції України системно, сприйня-

ти не тільки її букву, але й дух Конституції. Іна-

кше кажучи, в Конституції України, як і повинно 

бути в Основному Законі держави, сформульо-

вано загальні принципи права, основоположні 
начала, які необхідно реалізувати в будь-якій 

галузі законодавства. Одним з таких принципів є 

загальновизнаний фактично усіма цивілізовани-

ми державами світу та закріплений у їх Консти-

туціях (в т.ч. і в Конституції України) принцип 

заборони зворотної сили закону. Зокрема, в Кон-

ституції України зазначено: “Закони та інші норма-

тивно-правові акти не мають зворотної дії в часі, 
крім випадків, коли вони пом’якшують або скасо-

вують відповідальність особи. Ніхто не може від-

повідати за діяння, які на час їх вчинення не визна-

валися Законом як правопорушення” [1, Ст.58].  

Для податкового права України цей прин-

цип особливо актуальний, оскільки не тільки ор-

гани державної податкової адміністрації Украї-
ни, але й навіть сам законодавець як у минулому, 

так і нині нерідко повертає становище платника 

податку на гірше, а в окремі періоди це явище 

набуває системного характеру. Так, з 1 січня 

1992 р. до 31 грудня 1992 р. надано чинності За-

кону України "Про оподаткування доходів під-

приємств і організацій", хоча він був прийнятий 

Верховною Радою України 21 лютого 1992 р., а 

офіційно надрукований в газеті "Голос України" 

18 березня 1992р. [11]. Внаслідок запровадження 

цього Закону лише у першому кварталі 1992 р. 

кожне третє підприємство в Україні стало збит-

ковим, 381 підприємство знизило доходи, а 71 

припинило діяльність [28, с.81]. 21 квітня 1993 р. 

опубліковано Закон України від 9 квітня 1993 р. 

"Про Державний бюджет України на 1993 рік", 

підписаний Президентом України 9 квітня 1993 

р. [13]. Стаття 8 цього Закону відновила дію За-

кону України "Про оподаткування доходів під-

приємств і організацій" з 1 квітня 1993 р. - заднім 

числом. Закон України від 1 лютого 1994 р. "Про 

Державний бюджет України на 1994 рік", опуб-

лікований 18 лютого 1994 р., вступив у силу з 1 

січня 1994 р. [14], підтвердивши статтею 28 збе-

реження оподаткування доходів підприємств і 
організацій до кінця року у порядку, передбаче-

ному Законом України від 21 лютого 1992 р. 

"Про оподаткування доходів підприємств і орга-

нізацій". При цьому до останнього закону були 
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внесені зміни, що погіршували становище плат-

ників податків - ставка оподаткування збільшена 

з 18 до 22 процентів, а по доходах від банківсь-

кої і страхової діяльності - до 55 процентів і за-

проваджена заднім числом [22, с.46]. 

Особливо наглядно повернення державою 

становища платника податку на гірше прояви-

лось у правовому регулюванні режиму іноземних 

інвестицій в Україні. Після проголошення неза-

лежності України з метою врегулювання відно-

син в інвестиційній сфері та заохочення інозем-

ного інвестора було прийнято низку законо-

давчих актів, зокрема, Законів України: "Про 

зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 

1991 р. [8], "Про захист іноземних інвестицій" 

від 10 вересня 1991 р., "Про інвестиційну діяль-

ність" від 18 вересня 1991 р. [9], "Про іноземні 
інвестиції" від 13 березня 1992 р. [12]. Останнім 

актом, серед інших умов, держава надала інозе-

мним інвесторам гарантію від зміни зако-

нодавства. Ця гарантія полягала у праві інозем-

ного інвестора вимагати у разі зміни законо-

давства застосування того правового режиму ін-

вестиційної діяльності, що діяв на момент реєст-

рації іноземної інвестиції. Крім того, заохочення 

іноземного інвестування здійснювалося держа-

вою шляхом формування особливого правового 

режиму інвестиційної діяльності, що складався із 
застосування комплексу взаємопов'язаних право-

вих засобів, таких, як гарантії, пільги та реєстра-

ційні процедури. Запроваджений режим зумовив 

створення в 1992 – першій половині 1993 рр. ве-

ликої кількості підприємств з іноземними інвес-

тиціями. Надання цим підприємствам визначе-

них законодавством податкових та митних пільг 

разом із гарантією від зміни законодавства у 

майбутньому, якщо воно змінює умови захисту 

іноземних інвестицій, фактично визначали осно-

вний зміст Закону України  "Про іноземні інвес-

тиції" від 13 березня 1992 р. та головний на той 

час напрям правової політики держави щодо за-

охочення іноземних інвестицій. Попри певні ва-

ди, цей Закон встановлював чіткі "правила гри" 

на інвестиційному ринку і в цілому відповідав 

міжнародним правовим стандартам. На його ос-

нові Україною був укладений цілий ряд угод з 
іноземними державами про сприяння здійсненню 

та взаємний захист інвестицій. Однак невдовзі 
правовий режим іноземних інвестицій в Україні 
зазнав значних змін. Зокрема, 20 травня 1993 р. 

був прийнятий Декрет Кабінету Міністрів Украї-
ни "Про режим іноземного інвестування", яким 

Закон України "Про іноземні інвестиції" було 

скасовано. Декрет запровадив кваліфікаційні ви-

моги до обсягів та змісту іноземних інвестицій та 

суттєво скоротив пільги, що надавалися підпри-

ємствам з іноземними інвестиціями. Через три 

роки парламент ухвалив Закон України "Про ре-

жим іноземного інвестування" від 19 березня 

1996 р., яким фактично були скасовані як квалі-
фікаційні вимоги до іноземних інвестицій, так і 
пільги, що передбачалися раніше. Втім, незмін-

ними залишалися задекларовані державою в по-

передній період гарантії щодо захисту іноземних 

інвестицій, у тому числі – гарантії від зміни за-

конодавства. 

Незважаючи на кардинальні зміни у зако-

нодавстві про іноземні інвестиції, в країні про-

довжували функціонувати спільні підприємства з 
іноземними інвестиціями, що були створені і за-

реєстровані у встановленому порядку за час чин-

ності Закону України "Про іноземні інвестиції" 

від 13 березня 1992 р. Стосовно цих суб'єктів 

господарювання на законних підставах продов-

жувала поширюватися надана державою гарантія 

від зміни законодавства, а відповідно, і пільго-

вий режим, пов'язаний з оподаткуванням, мит-

ним і валютним регулюванням експортно-імпор-

тних операцій, які проводилися цими суб'єктами. 

Однак на практиці окремі державні органи, зок-

рема, органи податкової служби по-своєму трак-

тували норми Закону України "Про іноземні ін-

вестиції" від 13 березня 1992 р., Декрету Кабіне-

ту Міністрів України “Про режим іноземного 

інвестування” і Закону України “Про режим іно-

земного інвестування” від 19.03.1996 р., у зв'язку 

з чим виникали численні конфлікти і судові спо-

ри. Для їх розв'язання на загальнодержавному 

рівні за ініціативою Кабінету Міністрів 17 люто-

го 2000 р. парламентом був прийнятий Закон 

"Про усунення дискримінації в оподаткуванні 
суб'єктів підприємницької діяльності, створених 

з використанням майна та коштів вітчизняного 

походження" [17]. Статтею 2 цього Закону було 

встановлено єдиний правовий режим валютного 

і митного оподаткування усіх підприємств, не-

зважаючи на наявність чи відсутність у них іно-

земних інвестицій, їх реєстрації та часу внесен-

ня. Характерною рисою цього Закону є ексклю-

зивне для вітчизняної  правотворчості поширен-

ня його дії на відносини, що виникли на основі 
Закону України "Про іноземні інвестиції" від 13 

березня 1992 р., повторне скасування його і Дек-

рету Кабінету Міністрів України "Про режим 

іноземного інвестування" від 20 травня 1993 р. 

Новий Закон, як показала практика, не тільки не 
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прояснив правову ситуацію, а значно ускладнив 

її. Це призвело до нового витка судових позовів 

і, врешті-решт, звернення Кабінету Міністрів 

України до Конституційного Суду України з 
конституційним поданням щодо надання офіцій-

ного тлумачення окремих норм Закону України 

“Про усунення дискримінації в оподаткуванні 
суб’єктів підприємницької діяльності, створених 

з використанням майна та коштів вітчизняного 

походження”. 

Уже під час розгляду цієї справи Консти-

туційним Судом Верховна Рада України 20 гру-

дня 2001 р. прийняла Закон України "Про вне-

сення змін до деяких законів України з метою 

усунення випадків ухилення окремих підпри-

ємств, створених за участю іноземних інвесторів, 

від сплати податків, зборів (обов'язкових плате-

жів)" [19], який набрав чинності 9 січня 2002 р. 

Цим законодавчим актом ч. 1 ст. 7 попереднього 

Закону було викладено в новій редакції і вдруге 

застосовано його зворотну силу. Зокрема, вста-

новлено, що статті 1-4 та абзац перший ст. 5 да-

ного Закону набирають чинності з дня введення 

в дію Закону України від 19 березня 1996 р. "Про 

режим іноземного інвестування", тобто, з 25 кві-
тня 1996 р. Крім того, даним Законом було вне-

сено зміни до ч. 1 ст. 19 Закону "Про інвестицій-

ну діяльність", згідно з якими державні гарантії 
захисту інвестицій було визначено як систему 

правових норм, що спрямовані на захист інвес-

тицій і не стосуються питань фінансово-госпо-

дарської діяльності учасників інвестиційної дія-

льності та сплати ними податків, зборів (обов'яз-
кових платежів). Отже, Закон України “Про вне-

сення змін до деяких законів України з метою 

усунення випадків ухилення окремих підпри-

ємств, створених за участю іноземних інвесторів, 

від сплати податків, зборів (обов’язкових плате-

жів)” значно звузив зміст поняття "державні га-

рантії", вивівши з нього систему правових норм 

щодо фінансово-господарської діяльності суб'єк-

тів інвестиційного процесу і сплати ними подат-

ків та інших обов'язкових платежів. 

З огляду на існуючий стан зовнішньоеко-

номічних відносин України сам факт численних 

змін до законодавства про іноземні інвестиції та 

регулярне встановлення нових (і дедалі більш 

заплутаних) "правил гри" негативно вплинув на 

інвестиційний клімат та значною мірою підірвав 

довіру до держави як серйозного партнера на 

довгостроковій і перспективній основі. Викорис-

тання ж усередині країни норм Закону України 

"Про усунення дискримінації в оподаткуванні 

суб'єктів підприємницької діяльності, створених 

з використанням майна та коштів вітчизняного 

походження" продовжує супроводжуватись зна-

чними розходженнями у тлумаченні норм інвес-

тиційного законодавства та його застосуванні 
суб'єктами підприємницької діяльності, органа-

ми державної влади (передусім, органами подат-

кової служби), а також при розгляді судами за-

гальної юрисдикції і господарськими судами 

справ цієї категорії. 
Після набуття чинності Законом України 

“Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетами та державними ці-
льовими фондами” від 21 грудня 2000 року 

окремі суди приймали рішення щодо підтвер-

дження пільг, які було надано в межах держав-

них гарантій на підставі скасованих цим Законом 

нормативно-правових актів. Обґрунтовуючи такі 
рішення, суди посилалися на ст. 58 Конституції 
України і робили висновки про неприпустимість 

зворотної дії закону щодо положень ст. 19 Зако-

ну України "Про інвестиційну діяльність", інших 

законів, а також міжнародних договорів України 

з питань захисту інвестицій. Водночас при вине-

сенні рішень з аналогічних питань деякі інші суди 

дотримувалися протилежної позиції, тобто, керу-

валися виключно положеннями Закону України 

“Про порядок погашення зобов’язань платників 

податків перед бюджетами та державними ці-
льовими фондами” від 21 грудня 2000 р. і наго-

лошували на тому, що цей Закон встановив націо-

нальний режим валютного регулювання та справ-

ляння податків, зборів (обов'язкових платежів). 

Вирішувати дані колізії довелось Консти-

туційному Суду України, який за результатами 

розгляду конституційного звернення Уряду 29 

січня 2002 р. прийняв відповідне рішення у 

справі про оподаткування підприємств з інозем-

ними інвестиціями, із змінами, внесеними окре-

мою ухвалою Суду від 14 березня 2002 р. про 

редакційне уточнення тексту даного Рішення КС. 

У резолютивній частині Рішення КС зазначало-

ся, що з дня набуття чинності ч. 1 ст. 5 Закону 

України від 2000 р. спеціальне законодавство та 

державні гарантії захисту іноземних інвестицій, 

які діяли на момент реєстрації інвестицій і підля-

гали застосуванню на вимогу іноземного інвес-

тора на підставі гарантій від зміни законодавст-

ва, застосовуються у межах, передбачених ст. З 

цього Закону та ст. 19 Закону України "Про інве-

стиційну діяльність". Також підкреслювалося, 

що положення ч. 1 ст. 5 Закону України від 2000 

р. у взаємозв'язку з іншими його положеннями є 
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підставою як для відмови у наданні, так і для 

припинення раніше наданих пільг у сфері валют-

ного і митного регулювання та справляння    подат-

ків, зборів (обов'язкових платежів) підприємствам з 
іноземними інвестиціями, їх дочірнім підприєм-

ствам, а також філіям, відділенням, іншим відокре-

мленим підрозділам, включаючи постійні предста-

вництва нерезидентів, незалежно від часу внесення 

іноземних інвестицій та їх реєстрації. 
Зміст рішення Конституційного Суду 

України у справі про оподаткування підприємств 

з іноземними інвестиціями від 29 січня 2002 р. 

викликав неоднозначну реакцію юристів-практи-

ків і науковців-правознавців. Вони цілком слуш-

но підкреслюють, що в рішенні Конституційного 

Суду достатньою мірою не враховано проблему   

ретроактивності законів, а норми нового закону 

безпідставно поширюються на правовідносини, 

які мали місце до набрання ним чинності, що 

прямо суперечить ст. 58 Конституції України. 

Дехто вважає, що оскільки дана норма вміщена у 

розділі II Конституції "Права, свободи та обов'я-

зки людини і громадянина", то її дія поширю-

ється лише на фізичних осіб. Хибність такого 

погляду очевидна з огляду на зміст зазначеної 
норми і Конституції України в цілому. Крім того, 

у даному випадку доречно згадати класика ро-

сійської цивілістики Є.В.Васьковсь-кого, який у 

своїй докторській дисертації писав, що “для 

з’ясування суті закону важливо знати, що думав і 
бажав виразити в момент затвердження закону 

сам законодавець... Що стосується фактичних 

укладачів законопроектів, то їх думки і заяви 

відносно суті норм, що створюються, мають ав-

торитетне значення лише в тому випадку, якщо 

позитивно доказано, або якщо з повною достові-
рністю належить припустити, що з ними був зго-

ден законодавець” [25, c.193]. Загальновідомий 

хід прийняття чинної Конституції України пока-

зав, що повної згоди з жодним із укладачів кон-

ституційних норм вітчизняний конституцієда-

вець не виявив. Приймаючи Конституцію, в чис-

лі інших завдань він переслідував мету “розвива-

ти і зміцнювати демократичну, соціальну, пра-

вову (виділено мною – Г.Р.) державу” [1, преам-

була], яка відзначається верховенством права та 

стабільністю законодавства. Тому норму ст. 58 

Конституції слід трактувати так, що зворотна дія 

закону в часі може мати місце виключно в пи-

таннях, що стосуються пом’якшення відповіда-

льності фізичної особи. У всіх інших випадках 

має діяти загальновизнаний практично більшіс-

тю держав світу і закріплений в їх конституціях 

(у тому числі в Конституції України) принцип, 

що закон зворотної сили не має. Оскільки абсо-

лютно очевидною є відсутність у Законі України 

“Про внесення змін до деяких законів України з 
метою усунення випадків ухилення окремих під-

приємств, створених за участю іноземних інвес-

торів, від сплати податків, зборів (обов’язкових 

платежів)” положень, спрямованих на врегулю-

вання відносин відповідальності фізичної особи, то 

висновок Конституційного Суду від 29 січня 2002 

р. у цій частині слід вважати таким, що суперечить 

нормам Конституції, її духу і принципам. 

Вище викладене зобов’язує до висновку 

про те, що податково-правова доктрина Україні 
продовжує залишатись переважно етатистською. 

Відправною і кінцевою точкою водночас етати-

стської доктрини оподаткування, яка набула сво-

го апогею в радянському суспільстві, є ідея ви-

значального інтересу держави, взята як відобра-

ження тільки специфічних потреб самої держави 

та особливого її відношення до недержавних 

сфер соціального життя. В цьому протистоянні 
держава турбується переважно про самозбере-

ження, про власну міць, що і вважає своїм осно-

вним інтересом. Етатизм характеризує державу 

як монополіста публічної влади. Якщо опікуван-

ня про загальне благо з етатистської точки зору 

забезпечується альтруїстськими міркуваннями 

держави, то якнайсуворіше виконання громадя-

нами їх обов'язків забезпечується силою закону, 

армією чиновників, її апаратом примусу, ідеоло-

гічною могутністю держави. Відповідно до ета-

тистських канонів держава абсолютно вільна у: 

визначенні кола прав, свобод і обов'язків плат-

ників податків, меж для власного втручання у їх 

життя, у т.ч. і в їх справи як суб'єктів податкових 

правовідносин. Цей теоретичний постулат і від-

повідна йому юридична практика суперечать 

чинній Конституції України. Етатизм поряд і 
водночас з лобіюванням інтересів держави, що 

забезпечуються насамперед з допомогою фінан-

сів, ховається за постійні інтереси суспільства в 

цілому. З точки зору статистів, держава не слу-

жить і не повинна служити людям, суспільству, 

не має свого прямого обов'язку перед ними - во-

на милостиво надає їм послугу. По-іншому важ-

ко кваліфікувати ті акції, здійснення яких немо-

жливо вимагати в силу відсутності у тих, хто ко-

ристується послугами держави, відповідного 

права на ці послуги, коштів, норм і процедур для 

забезпечення реалізації цього права. 

Етатистська доктрина оподаткування істо-

рично себе вичерпала. Як переконує великий до-
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свід держав Заходу, юридична практика у подат-

ковій сфері молодої української держави, це - 

шлях відчуження держави від платників податків 

і навпаки, дорога до їх протиставлення державі, 
передумова для виникнення та стабільного роз-
витку тіньової економіки, запорука перманент-

них "дірок" у державному бюджеті та нездолан-

ності його дефіциту. Вирішення тих проблем 

взаємодії держави і платників податків, які ви-

явились нерозв'язними з позицій етатистських 

підходів до оподаткування, необхідно шукати, 

виходячи з принципово інших, протилежних 

концептуальних засад і підходів у цій справі. 
Альтернативною етатистській доктрині оподат-

кування фізичних осіб є демократична доктрина 

сплати громадянами обов'язкових внесків у 

централізовані фонди Державних коштів. Сут-

ність її правової природи полягає в тому, що: а) 

фінансовий інтерес держави визначається тільки 

публічними потребами; б) держава є таким 

об’єктом податкових і всіх інших правовідносин 

з її участю, який по закону (а не як месіанство) 

зобов'язаний здійснювати дану функцію щодо 

суспільства, його частини чи окремого громадя-

нина; в) зближується правовий статус держави і 
громадянина у податковому правовідношенні та 

здійснюється перехід у цій справі до політики 

партнерства держави і громадянина; г) держава 

перестає бути монополістом публічної влади і 
поділяє її з окремими громадянами, з громадян-

ським суспільством в цілому. Демократична док-

трина оподаткування громадян ще не стала в 

Україні дійсністю, в практику втілено лише 

окремі її елементи, однак з точки зору прогресу 

суспільства вона є неминучістю. 

Рішення Конституційного Суду України 

про визнання неконституційними законів, інших 

правових актів або їх окремих положень, згідно 

їх правової природи, є складовою чинного зако-

нодавства і за критерієм ієрархії передують зако-

нам, тобто займають в системі джерел права са-

мостійне місце після Конституції України [35; 

39]. Ухвалюючи рішення. Конституційний Суд 

України не встановлює нових норм права, оскі-
льки це не властиво його призначенню і повно-

важенням, а лише "звільняє" систему законодав-

ства від актів, що суперечать Основному Закону 

держави, виконуючи тим самим, як влучно ви-

словився суддя Конституційного Суду України 

В.Тихий, "функцію негативного правотворця" 

[51, c.69]. Саме в цьому контексті рішення Суду 

підпадають під визначення поняття нормативно-

правового акта, оскільки ними фактично "скасо-

вуються" вказані правові акти в цілому чи їх 

окремі частини. Це має місце тому, як влучно 

зауважив Ю.Л.Власов, що хоча тлумачення, що 

надає Конституційний Суд України, за своєю 

природою є не автентичним, а делегованим офі-
ційним тлумаченням, останнє внаслідок деле-

гування Верховною Радою України Конститу-

ційному Суду України своїх повноважень щодо 

офіційного тлумачення Конституції і законів 

України "має однакові юридичні ознаки з ав-

тентичним тлумаченням, яке надавала Верховна 

Рада України" [27, c.264]. Однак висновок про те, 

що "акти Конституційного Суду України, в яких 

він пропонує своє розуміння конституційних поло-

жень, органічно пов'язані з конституційними нор-

мами, є невідривною складовою самої Конституції 
України" [50, c.264], ми вважаємо хибним. 

Ми повністю поділяємо висновок з цього 

дискусійного питання   відомого  українського  

вченого-конституціоналіста Ю.М.Тодики про те, 

що об'єктивно будь-який інтерпретаційний акт 

має допоміжний характер відносно нормативно-

правового акту тлумачення, що юридична сила 

інтерпретаційних актів не може прирівнюватись 

до сили нормативно-правових актів, тобто пред-

мета тлумачення. Рішення Конституційного Су-

ду України з питань офіційного тлумачення Кон-

ституції України чи конкретних законів за юри-

дичною природою є, як резонно наголошує 

Ю.М.Тодика, "підконституційними" та "підза-

конними" [52, c.215]. Щоб не вступати в проти-

річчя з формальним розумінням доктрини роз-
поділу та врівноваження влад, ряд відомих росій-

ських учених пропонують називати такі рішення 

Конституційного Суду "квазінормами", що, на ду-

мку вчених, ніскільки не применшує їх загально-

обов'язкового характеру, а тільки створює переду-

мови для наступного визнання їх фактичного ста-

тусу - статусу норм права [41; 44; 53; 57]. 

Деякі вчені дотримуються цілком проти-

лежних поглядів на правову природу рішень 

Конституційного Суду щодо визнання цілих но-

рмативних актів чи їх частин недійсними. Зо-

крема, суддя Конституційного Суду України 

В.М.Шаповал пише: "Що стосується визнання 

нормативності вище зазначених актів Конститу-

ційного Суду, насамперед його рішень про офі-
ційне тлумачення, то цього не слід робити, вихо-

дячи з принципів, покладених в основу самої 
Конституції. Насамперед мова іде про принцип 

розподілу державної влади на законодавчу, ви-

конавчу і судову... Визнання за цими рішеннями 

не тільки юридичної, але й нормативної природи 
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привело б до того, що Конституційний Суд 

України був би поставлений над усім державним 

механізмом і навіть над самою Конституцією 

України" [55, c.113]. Нам видається цей висновок 

відомого вченого-конституціоналіста недостат-

ньо аргументованим, дискусійним, а його твер-

дження - перебільшенням. 

Має рацію Ж.І.Овсеп'ян, що особлива юри-

дична сила рішень органів конституційної юрис-

дикції, яка відрізняє їх від актів судів загальної 
юрисдикції та інших судових органів і водночас 

зближує з актами законодавства, зумовлена тим, 

що рішенням цих органів з конкретних справ 

надається характер юридичного прецеденту, тоб-

то все-таки нормативна якість [46, с.117]. Звідси 

наяву достатні підстави віднести рішення Кон-

ституційного Суду України про невідповідність 

Конституції України законів України, інших но-

рмативно-правових актів чи їх окремих частин 

до одного із самостійних джерел права, в т.ч. і 
фінансового права України, якому в ієрархії сис-

теми джерел права належить місце вслід за Кон-

ституцією України. Водночас розглядати ці рі-
шення в якості складових частин самої Консти-

туції немає достатніх підстав. 

Установлення факту, поліпшує чи погір-

шує нова податково-правова норма становище 

платника податку, як правило, за своєю суттю є 

не лише відповідальним, але й складним завдан-

ням. Ще більше ускладнює його відсутність спе-

ціального досвіду у відповідних, насамперед, 

судових органів - історія оподаткування в Украї-
ні нараховує дещо більше десяти років. Одним з 
імовірних варіантів успішного розв'язання цієї 
проблеми могла б стати, як методологічний орі-
єнтир, аналогія порівняння норм податкового 

права між собою з порівнянням у даному аспекті 
між собою норм кримінального права. 

У теорії кримінального права, як зазнача-

ють фахівці, вироблено деякі правила, що дозво-

ляють при порівнянні кримінальних законів дій-

ти до висновку про закон, що містить більш 

"м'які" норми. Зокрема, таким законом вважаєть-

ся: 1) закон, який встановлює більш м'який вид 

покарання у порівнянні з кримінальним законом 

часу вчинення злочину; 2) закон, у якому мініма-

льна межа покарання нижча, ніж мінімум такого 

ж покарання у Законі, що діяв раніше; 3) закон, у 

якому максимальна межа того ж виду покарання 

більш низька, ніж максимум покарання в іншому 

законі; 4) закон, у якому при збереженні рівності 
мінімальних меж максимальна межа того ж виду 

покарання більш низька, ніж максимум покаран-

ня у законі, що діяв раніше; 5) при одночасному 

зниженні мінімуму покарання і підвищенні його 

максимуму - закон, що знижує мінімальну межу 

покарання. Однак при цьому максимальне пока-

рання за конкретний злочин не може бути при-

значено вище максимальної межі закону, що діяв 

раніше; 6) закон, що виключає додаткове пока-

рання, передбачене у колишньому законі; 7) за-

кон, який зберігає додаткове застосування пока-

рання, яке було і в іншому законі, однак перед-

бачає його як факультативне, тоді як у колиш-

ньому законі воно було обов'язковим; 8) закон, 

санкція якого передбачає альтернативність кіль-

кох основних покарань, з яких хоча б одне є 

більш м'яким від того, що діяло раніше, причому 

ретроактивне застосування більш жорстких ви-

дів покарань, запроваджених новим законом, не 

допускається. Більш жорсткий закон зворотної 
сили не має. Він не може застосовуватись до 

злочинів, що були вчинені до набрання ним чин-

ності. У подібних випадках "спрацьовує" прин-

цип ультраактивності - дія закону часу вчинення 

злочину [24; 37, c.8]. 

Ще однією, уже спеціальною методологіч-

ною прив'язкою для виведення правил порівнян-

ня дії в часі норм податкового права може бути 

підпункт 4.4.1. "Конфлікт інтересів" статті 4 За-

кону України "Про порядок погашення зобов'я-

зань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами": "...у разі, коли 

норма закону чи іншого нормативно-правового 

акта, виданого на підставі закону, або коли нор-

ми різних актів припускають неоднозначне 

(множинне) трактування прав та обов'язків орга-

нів, внаслідок чого є можливість прийняти рі-
шення на користь як платника податків, так і ко-

нтролюючого органу, рішення у межах апеля-

ційного узгодження приймається на користь пла-

тника податків" [18, Ст.44]. 

Зазначені положення в сукупності з новою 

вітчизняною доктриною оподаткування, яка до 

кінця ще не сформулювалась, але в своїх основ-

них рисах уже проявилась, з достатньою під-

ставою можуть бути розцінені як основоположні 
критерії, що дозволяють при порівнянні подат-

ково-правових норм дійти висновку про більш 

"м'які" норми з тим, щоб робити правильні за-

ключения, надавати новому податково-право-

вому закону зворотної сили чи застосовувати 

податково-правовий закон або окрему податко-

во-правову норму, які були чинними на момент 

реалізації відповідного податково-правового від-

ношення. Зокрема, на нашу думку, такими нор-
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мами варто вважати: 1) норму, яка відміняє пев-

ний податок взагалі; 2) норму, яка зменшує базу 

оподаткування; 3) норму, яка звужує об'єкт опо-

даткування; 4) норму, яка розширює пільги пла-

тникам податку з відповідного виду оподатку-

вання; 5) норму, санкція якої встановлює більш 

м'який вид покарання у порівнянні з податково-

правовою нормою, що діяла на час вчинення по-

датково-правового порушення; 6) норму, мініма-

льна межа санкції якої нижча, ніж мінімум того 

ж покарання у санкції податково-правової нор-

ми, що діяла раніше; 7) норму, у якій максима-

льна межа санкції того ж виду покарання нижча, 

ніж максимум покарання у санкції норми, що 

діяла раніше; 8) при одночасному зниженні мі-
німуму покарання та підвищенні його максиму-

му - норму, санкція якої знижує мінімальну межу 

покарання. При цьому максимальне покарання за 

відповідне податкове правопорушення не може 

бути призначено вище максимальної межі санк-

ції норми, що діяла раніше; 9) норму, що виклю-

чає додаткове покарання, передбачене у санкції 
попередньої податково-правової норми; 10) нор-

му, санкція якої зберігає додаткове покарання, 

яке містила також санкція попередньої податко-

во-правової норми, однак передбачає його фа-

культативний характер, тоді як у попередній но-

рмі податкового права воно було обов'язковим; 

11) норму, санкція якої передбачає альтернатив-

ність кількох основних покарань, з яких хоча б 

одне є більш м'яким у порівнянні з тим, яке діяло 

раніше, причому ретроактивне застосування 

більш жорстких видів покарань, запроваджених 

санкцією нової податково-правової норми, не 

допускається. У податковому праві, як і в кримі-
нальному, більш жорстка норма зворотної сили 

не має. Вона не може застосовуватись до подат-

кових правопорушень, що були вчинені до на-

брання нею чинності. У подібних випадках тут 

також "спрацьовує" принцип ультраактивності - 

дія податково-правової норми часу вчинення по-

даткового правопорушення. 

Не розв'язаною законодавцем та дискусій-

ною серед право користувачів [20, c.31], теоретиків 

податкового права [9; 40; 54] продовжує залиша-

тись проблема меж зворотної дії в часі норм подат-

кового права. На нашу думку, очевидна недоціль-

ність поширення ретроактивності податково-пра-

вових норм на завершені правовідносини. В проти-

лежному випадку це суперечило б одному з фунда-

ментальних принципів права - його стабільності. За 

цих обставин, крім того, неправомірно і грубо по-

рушувався б державний та загальний публічний 

інтерес. Нарешті, ця позиція є співзвучною концеп-

туальним підходам Конституційного Суду України 

до тлумачення меж ретроактивності норм права [2]. 

Тому надання зворотної дії в часі нормам податко-

вого права на завершені правовідносини вважаємо 

неправомірним. Що ж до ретроактивності норм 

податкового права стосовно не завершених подат-

кових правовідносин вважаємо за доцільне для 

правомірного розв'язання цієї проблеми використа-

ти у якості методологічного орієнтиру та критерію 

водночас строк позовної давності за податковими 

правопорушеннями і прив'язати до цього строку 

базову межу ретроактивності податково-правової 
норми. Законом України "Про порядок погашення 

зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами" від 21.12.2000р., 

що згідно з його преамбулою є "спеціальним зако-

ном з питань оподаткування, який встановлює по-

рядок погашення зобов'язань юридичних або фізи-

чних осіб перед бюджетами та державними цільо-

вими фондами з податків і зборів (обов'язкових 

платежів)" [18, Ст.44], строк позовної давності за 

податково-правовими порушеннями встановлено у 

три роки [18, Ст.44]. До речі, саме такий термін 

позовної давності за податковими пра-

вопорушеннями встановив і російський законода-

вець [45, Ст.113]. На нашу думку, це правомірна 

постановка питання, адже податкова правосуб'єкт-

ність громадян є похідною від цивільної та трудо-

вої їх правосуб'єктності [36; 48; 56], у яких термін 

позовної давності не перевищує відповідно три ро-

ки [6, c.384] і шість місяців [5, c.193]. Тому не 

вправі перевищувати граничний строк позовної 
давності - три роки і термін позовної давності за 

податковими правопорушеннями. 

Крім того, у відповідності з підпунктом 10 

статті 11 Закону України "Про державну податкову 

службу в Україні" особа протягом року з моменту 

набрання чинності рішення суду чи податкового 

органу про застосування податкового стягнення 

вважається притягнутою до податково-правової 
відповідальності [7, c.44]. Тому у відповідності з 
конституційною доктриною прав людини і грома-

дянина [1], а також аналогічно принципам визна-

чення меж ретроактивності норм кримінального 

права [37, c.8] буде правомірним збільшити базову 

межу ретроактивності норми податкового права ще 

на один рік, зафіксувавши це у спеціальній статті 
майбутнього Податкового кодексу України "Чин-

ність норм податкового права в часі": "Податково-

правові норми набувають чинності не раніше, 
ніж через місяць після їх офіційного опубліку-

вання та не раніше першого числа наступного 
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податкового періоду з відповідного податку, за 

винятком випадків, що передбачені у даній 

статті. Закони України, що вносять зміни у По-

датковий кодекс України в частині запрова-

дження нових податків та зборів (обов'язкових 

платежів), а також стосовно пільг, ставок пода-

тків і зборів (обов'язкових платежів), механізму 

їх сплати, та аналогічні акти органів місцевого 

самоврядування приймаються не пізніше, ніж за 

шість місяців до початку нового бюджетного 

року і набувають чинності з початку нового бю-

джетного року. Види податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, що справляються в 

Україні, їх платники, об'єкти оподаткування, 

податкові ставки, порядок сплати податків, збо-

рів та інших обов'язкових платежів, податково-

правова відповідальність і способи захисту по-

рушених прав визначаються законодавством 

про оподаткування, яке діяло під час справлян-

ня цих податків, зборів та інших обов'язкових 

платежів, якщо нове законодавство не поліпшує 
становища платників податків зборів та інших 

обов'язкових платежів. 

Податково-правові норми, які скасовують 

певні види податків, зборів та інших обов'язко-

вих платежів, звужують податкову базу (об'єкт 

оподаткування) та коло платників (суб'єктів 

оподаткування), зменшують розміри податко-

вих ставок, установлюють нові пільги щодо 

оподаткування, усувають караність діяння або 

пом'якшують податково-правову відповідаль-

ність суб'єктів оподаткування, мають зворотну 

силу і поширюються з моменту набрання ними 

чинності також на податково-правові відноси-

ни, що мали місце до набрання ними чинності. 
Гранична межа ретроактивності норм податко-

вого права, як правило, не може перевищувати 

чотирьох років. 

Податково-правові норми, які встанов-

люють нові види податків, зборів та інших обо-

в'язкових платежів, розширюють податкову 

базу (об'єкт оподаткування) та коло платників 

(суб'єктів оподаткування), збільшують розміри 

податкових ставок, скасовують пільги щодо 

оподаткування, встановлюють нову чи поси-

люють попередню міру податково-правової від-

повідальності, зворотної сили не мають". 
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ПІДСТАВИ  ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН  

З ПРИВОДУ СПЛАТИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

 

Для існування податкових правовідносин 

як правової реалії необхідна конкретна причина, 

підстава. Як відзначено в науці теорії права [22, 

с. 163; 21, с. 243; 29, с. 9; 30, с. 65; 31, с. 28; 36, с. 

285], так і в фінансово-правовій науці [33, с. 222; 

36, с. 72;  35, с. 45], підставою виникнення, зміни 

і припинення правовідносин є юридичний факт 

або сукупність юридичних фактів (фактичний 

склад). Подібні судження можна знайти і в до-

слідженнях інших галузей права [19, с. 144; 20, с. 

23]. Юридичним фактам як підставам існування 

правовідносин з приводу земельного податку, 

притаманні особливості, пов’язані зі специфікою 

правової природи даного податкового платежу. 

Як зазначено в Законі України “Про плату 

за землю” (ст. 15), моментом виникнення подат-

кових зобов’язань щодо сплати земельного пода-

тку є момент виникнення права власності (кори-

стування) земельною ділянкою [4, ст. 238]. Тому 

однією з підстав виникнення правовідносин з 
приводу його сплати є виникнення у фізичних 

або юридичних осіб права власності або права 

постійного користування земельними ділянками, 

що за своєю сутністю є сукупністю юридичних 

фактів, а саме: факту оформлення та реєстрації 
Державного акту на право приватної власності 
(постійного користування) на землю, що передує 

визначенню земельної ділянки на місцевості 
(встановлення межових знаків) та факту прове-

дення грошової оцінки землі. 
В практиці справляння земельного податку 

існують випадки, коли відсутність оформленого 

документу на право приватної власності не по-

збавляє від обов’язку сплати податкових сум при 

фактичному використанні земельної ділянки. До 

такого висновку приходимо, аналізуючи чинне 

законодавство [1, ст. 2038], матеріали юридичної 
[16, с. 21; 17, с. 24], а також судової практики 

[18, с. 27]. Зокрема, згідно зі ст. 131 Земельного 

кодексу України громадяни та юридичні особи 

мають право набувати у власність і використову-

вати земельні ділянки на підставі цивільно-

правових угод. Отже, наступною підставою ви-

никнення правовідносин оподаткування землі є 

фактичне її використання.  

Підставою виникнення податкового право-

відношення є отримання платником земельного 

податку повідомлення щодо сплати податкових 

сум. Такий юридичний факт, на наш погляд, ін-

дивідуалізує правові відносини між державою та 

платником земельного податку, оскільки вказує 

на момент виникнення у окремо взятого власни-

ка земельної ділянки податкового зобов’язання 

за певний, визначений законодавством період.  

Отже, аналізуючи чинне податкове законо-

давство, ми можемо відзначити, що юридични-

ми фактами, які спричиняють виникнення 

земельно-податкових правовідносин є: 1) ви-

никнення у фізичних або юридичних осіб пра-

ва власності або права постійного користу-

вання земельними ділянками; 2) фактичне 

використання земельних ділянок; 3) отри-

мання платником земельного податку подат-

кового повідомлення. 

Законодавець, встановлюючи земельний 

податок та визначаючи елементи його правового 

механізму, створює жорсткі правові рамки для 

існування земельно-податкових правовідносин. 

Внесення змін до діючого законодавства щодо 

регламентації суб’єкта, об’єкта, інших елементів 

його податково-правового механізму, автомати-

чно тягне за собою зміну правовідносин з приво-

ду його нарахування та сплати. Отже, підставою 

зміни правовідносин з приводу земельного пода-

тку є внесення змін у законодавчу регламентацію 

його податково-правового механізму. Юридична 

практика його справляння містить численні при-

клади зміни земельно-податкових правовідно-

син, викликаних внесенням змін до податкового 

закону. Особливо характерними прикладами та-

кого явища є нормативні положення, що містять-

ся в Законах України про Державний бюджет на 

поточні роки. Даними Законами, зокрема, вноси-

лись зміни у правову регламентацію суб’єктів 

земельного податку [3, ст. 71; 7, ст. 59], строків 

його нарахування та сплати [5, ст. 109; 9; ст. 

121], змінювався перелік пільг щодо його сплати 

[10, ст. 10; 13] тощо.  

Земельно-податкові правовідносини змі-
нюються на підставі активних вольових дій 

суб’єктів його сплати. Згідно з чинним законо-
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давством, суб’єкт земельного податку може від-

чужувати частину належної йому на праві влас-

ності земельної ділянки шляхом укладання циві-
льно-правових угод. Наслідком такого відчужен-

ня є зменшення розміру предмета оподаткуван-

ня, а отже – зміна земельно-податкових право-

відносин. Тому, підставою зміни правовідносин 

зі сплати земельного податку є перехід права 

власності на частину земельної ділянки, що опо-

датковується. В п. 1. ст. 90 Земельного кодексу 

України зазначено, що власники земельних діля-

нок  можуть  продавати  або іншим шляхом від-

чужувати земельну ділянку (або її частину), пе-

редавати її в оренду, заставу, спадщину [1, ст. 

2038]. Винятком з даного правила є випадки, що 

містяться в п. 15 Перехідних положень Земель-

ного кодексу України: “громадяни та юридичні 
особи, що мають у власності земельні ділянки 

для ведення селянського фермерського госпо-

дарства та іншого товарного сільськогосподар-

ського виробництва, а також громадяни України 

– власники земельних часток (паїв) не в праві  до 

1 січня 2005 року продавати  або іншим спосо-

бом відчужувати належні їм земельні ділянки та  

земельні паї, крім  міни, передачі їх у спадщину 

та при вилученні земель для суспільних потреб” 

[1, ст. 2038].  

Отож, ми визначаємо підставами зміни 

правовідносин з приводу земельного податку 

такі юридичні факти: 1) внесення змін до ді-
ючого закону про земельний податок; 2) при-

йняття нових законів, якими змінюються 

окремі аспекти земельно-податкових право-

відносин; 3) відчуження платниками земель-

ного податку частини земельної ділянки шля-

хом укладання цивільно-правових угод. 

Встановлюючи підстави виникнення і змі-
ни правовідносин з приводу сплати земельного 

податку, законодавець так само чітко регламен-

тує підстави припинення їх існування. Земельно-

податкові правовідносини можуть припинятись 

на конкретному проміжку часу, визначеному в 

законі. Прикладом цьому є юридичний факт 

сплати податкової суми. Тому підставою припи-

нення правовідносин між платниками земельно-

го податку і державою є юридичний факт сплати 

податкових сум за певний обліковий період. 

Сплата податку, звичайно, не означає припинення 

зобов’язання сплачувати його в майбутньому. Да-

ний факт лише означає припинення земельних по-

даткових правовідносин протягом установлених 

законодавством звітного та облікового періодів. 

Як зазначено в ст.2. Закону України “Про 

плату за землю”, земельний податок сплачується 

власниками земельних ділянок, земельних час-

ток (паїв) та постійними землекористувачами.   

У зв’язку із припиненням права власності на зе-

млю припиняється і обов’язок сплати податко-

вих сум. Тому підставою припинення земельно-

податкових правовідносин є юридичний факт – 

момент припинення права власності на земельну 

ділянку (земельну частку) та момент припинення 

права постійного землекористування. 

Згідно із Земельним кодексом України, 

припинення права власності (користування) зе-

мельною ділянкою здійснюється у випадку при-

пинення діяльності підприємств, установ, органі-
зацій – сільськогосподарських товаровиробників 

[1, ст. 2038]. Однією з умов припинення діяльно-

сті  юридичної особи є прийняття Господарсь-

ким судом постанови при визнанні її банкрутом, 

що проводиться згідно з Законом України “Про 

відновлення платоспроможності боржника або 

визначення його банкрутом” [8, ст. 378]. Тому 

підставою припинення земельних податкових 

правовідносин є юридичний факт банкрутства 

юридичних осіб – платників земельного податку. 

Дана підстава стосується лише тих податкових 

правовідносин, одним із учасників яких виступає 

юридична особа. 

Юридичним фактом – підставою припи-

нення правовідносин з приводу сплати  земель-

ного податку є надання земельної частки (паю) в 

оренду платнику фіксованого сільськогосподар-

ського податку. Згідно з п. 20 ст. 12 Закону Укра-

їни “Про плату за землю”, на період дії Закону 

України “Про фіксований сільськогосподарський 

податок”, власники земельних  ділянок, земель-

них часток та землекористувачі за умови переда-

чі земельних ділянок  та  земельних часток в 

оренду платнику фіксованого сільськогосподар-

ського податку звільняються від сплати земель-

ного [4, ст. 238]. Таке положення є тимчасовим і 
діє до 1 січня 2004 року [6, ст. 39]. 

Підставою припинення правовідносин 

сплати земельного податку є перехід його плат-

ника – суб’єкта підприємницької діяльності на  

спрощену систему оподаткування. Така система, 

запроваджена Указом Президента України від 28 

червня 1999 року, передбачає, що суб’єкт малого 

підприємництва, який перейшов на сплату єди-

ного податку не є платником цілого ряду подат-

ків і зборів, в тому числі – податку за землю [14, 

ст. 188]. Разом з  тим,  відповідно  до  пункту 6 

постанови Кабінету Міністрів України від 16 бе-
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резня 2000 року суб’єкт малого підприємництва, 

який є платником податку за землю, звільняється 

від його сплати лише за земельні ділянки, які 
використовуються ним для провадження підпри-

ємницької діяльності.[15, ст. 141] Якщо вказані 
суб’єкти надають такі земельні ділянки в оренду 

– земельний  податок нараховується на загальних 

підставах. 

Податкові правовідносини чітко регламен-

товані діючим законодавством. Припинення дії 
закону про земельний податок автоматично тяг-

не за собою і припинення існування земельно-

податкових правовідносин. Тому підставою при-

пинення правовідносин з приводу його існування 

є припинення дії податкового закону (законів), 

яким він регламентується. Однією з форм при-

пинення чинності нормативно-правових актів є 

їх пряме скасування нормативно-правовим ак-

том, який встановлює нові податково-правові 
норми. Скасування також можливе, коли прий-

нято новий Закон України з цього питання, однак 

попередній закон, що регулював відповідні від-

носини, формально не скасовано [25, с. 120-125]. 

Остання форма мала місце і в практиці правово-

го регулювання земельного податку. Так, Зако-

ном України „Про внесення змін і доповнень до 

Закону України „Про плату за землю” від 19 ве-

ресня 1996 р. останній було викладено у новій 

редакції із внесенням кардинальних змін [2, ст. 

560], однак прямої вказівки на втрату чинності 
попереднім законом ніде не подано [4, ст. 238]. 

Отже, підставами припинення земельно-

податкових правовідносин є: 1) сплата подат-

кових сум за певний обліковий період; 2) мо-

мент припинення права власності на земель-

ну ділянку (земельну частку) та момент при-

пинення права постійного землекористуван-

ня; 3) надання земельної частки (паю) в орен-

ду платнику фіксованого сільськогосподарсь-

кого податку; 4) перехід платника земельного 

податку – суб’єкта підприємницької діяльно-

сті на  спрощену систему оподаткування; 5) 

припинення дії податкового закону (законів), 

яким регламентується земельний податок. 

Отже, підставами виникнення, зміни і при-

пинення земельно-податкових правовідносин є 

юридичні факти – сукупність життєвих обставин 

(подій та дій), визначених податковим законо-

давством, що спричиняють настання правових 

наслідків, пов’язаних з його сплатою. Їх перелік 

є обов’язково вичерпним на момент дії чинного 

законодавства про земельний податок. При цьо-

му, він не може вважатись вичерпним, а тим бі-

льше – постійним у часовому розрізі. Вказані 
життєві обставини можуть змінюватись з розви-

тком суспільних відносин так само, як і змінюва-

тиметься правове регулювання даного податко-

вого платежу. 
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Summary 

The legal ground of beginnings, modification and stoppage land tax legal relations is judicial facts. 

The list of judicial facts is changed and it is depend of legal regulation. 
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ЮРИДИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСНОВНОГО СКЛАДУ УМИСНОГО ВБИВСТВА ЗА  

КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 2001 РОКУ 

 

В сучасній теорії кримінального права не-

має єдиного розуміння поняття вбивства. Одні 
автори вважають, що вбивство – це протиправне, 

умисне чи з необережності позбавлення життя 

іншої людини [3, c.6]. На думку інших авторів, 

вбивство – це передбачене кримінальним зако-

ном, винне, суспільно-небезпечне діяння, що по-

сягає на життя іншої людини і спричиняє її 
смерть [13, c.372]. В.О.Навроцький визначає 

вбивство як протиправне винне насильницьке 

позбавлення життя іншої людини [11, c.146]. Згі-
дно чинного КК України (ч.1 ст.115), вбивство – 

це умисне протиправне заподіяння смерті іншій 

людині. Необхідно звернути увагу на одну об-

ставину, яка стосується поняття вбивства. Закрі-
плене в ч.1 ст. 155 КК України поняття вбивства, 

без сумніву, має методологічне значення як для 

науки кримінального права так і законодавчої 
практики. Однак законодавець, визначаючи 

вбивство лише як умисне діяння, в ч.2 ст.115 і 
наступних статтях 116, 117, 118 КК, явно без по-

треби, наголошує: “умисне вбивство”. Крім цьо-

го, нелогічною видається редакція статті 119 КК, 

де для визначення назви складу злочину і в дис-

позиціях норм вживається словосполучення 

“вбивство через необережність”. Якщо викласти 

в цьому словосполученні поняття “вбивство” в 

тій редакції, що закріплена в ч.1 ст. 115 КК, то 

воно звучатиме так: “умисне протиправне запо-

діяння смерті іншій людині через необереж-

ність”. Виходячи з наведеного, в назві статті 119 

КК та її змісті має бути словосполучення “запо-

діяння смерті через необережність”, як це зроб-

лено в ст. 109 КК Російської Федерації. Власне? 

в ній знайшла свою реалізацію пропозиція М.Д. 

Шаргородського, що під вбивством слід розумі-
ти лише умисне заподіяння смерті людині [21, 

c.194-195]. Дана пропозиція, на жаль, не знайшла 

свого часу підтримки серед науковців. Між тим, 

в ряді кримінальних кодексів зарубіжних держав 

також не визначається заподіяння смерті з необ-

ережності як вбивство. 

В теорії кримінального права немає одно-

стайної думки щодо поняття об´єкта злочину. 

Поділяючи в принципі думку тих авторів, які 
визначають об´єкт злочину як охоронювані кри-

мінальним законом суспільні відносини, визна-

чимо загальний, родовий і безпосередній об´єкти 

умисного вбивства. Загальним об´єктом основ-

ного складу умисного вбивства є вся сукупність 

охоронюваних кримінальним законом суспіль-

них відносин. Родовим об´єктом -  є сукупність 

охоронюваних кримінальним законом суспіль-

них відносин щодо забезпечення життя та здо-

ров´я людини. Безпосереднім об´єктом - охоро-

нювані кримінальним законом конкретні суспі-
льні відносини щодо забезпечення життя люди-

ни. Кримінальний кодекс захищає життя кожної 
людини незалежно від її соціального стану, наці-
ональності, раси, громадянства, віку, стану здо-

ров´я, суспільно-моральної характеристики та 

інших ознак. 

Життя – динамічний стан організму люди-

ни, який полягає у неперервності процесів обмі-
ну  матерією та енергією з оточуючим середо-

вищем. Проявами життя людини, зокрема, мо-

жуть бути: дихання, рух, збудливість, мислення і 
спілкування, харчування, виділення, розмножен-

ня, ріст [20, c.504]. Початковим етапом життя 

людини є час фізіологічних пологів, а кінцевим – 

настання незвортньої смерті. Тому протиправні 
дії щодо позбавлення життя плода людини, який 

знаходиться в утробі матері, за наявності ознак 

складу злочину, належить кваліфікувати, залеж-

но від обставин справи, за ст. 121 КК України – 

умисне тяжке тілесне ушкодження (умисне тіле-

сне ушкодження, що спричинило переривання 

вагітності) або за ст. 134 КК України – незаконне 

проведення аборту.  
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Вбивство є злочином з матеріальним скла-

дом. Обов´язковими ознаками об´єктивної сто-

рони такого складу злочину є: а) суспільно не-

безпечне діяння; б) суспільно небезпечні наслід-

ки; в) причинний зв´язок між суспільно небезпе-

чним діянням та суспільно небезпечними наслід-

ками. Суспільно небезпечне діяння при вбивстві 
проявляється, як правило, в активній формі по-

ведінки суб´єкта злочину –  шляхом дії, спрямо-

ваної на заподіяння смерті потерпілому. Іноді 
вбивство може вчинятися і шляхом бездіяльнос-

ті. Необхідними умовами для наявності складу 

злочину у цих випадках є обов´язок суб´єкта 

злочину турбуватися про потерпілого та  наяв-

ність у нього можливості не допустити настання 

його смерті. Наприклад, батьки (або один з них) 

тривалий час умисно не надають, з метою позба-

вити життя, їжі немовляті, чим заподіюють йому 

смерть, або ж медичний працівник з тією ж ме-

тою умисно не виконує свої професійні 
обов´язки щодо надання допомоги хворому. 

Вбивство є протиправним діянням. При 

вбивстві суб´єкт порушує не лише приписи кри-

мінально-правових, але й інших норм права. Зо-

крема, норми міжнародного права, якими закріп-

лено право людини на життя, Конституції Украї-
ни, Основ законодавства України про охорону 

здоров´я. Не є протиправним позбавлення життя 

іншої особи за наявності обставин, що виключа-

ють злочинність діяння: необхідна оборона 

(ст.36 КК); уявна оборона (ст.37 КК); затримання 

особи, що вчинила злочин (ст.38 КК); крайня необ-

хідність (ст.39 КК); непереборний фізичний примус 

(ч.1 ст.40 КК); виконання законного наказу або 

розпорядження (ст.41 КК); діяння, пов´язане з ви-

правданим ризиком (ч.1, 2 ст.42 КК). 

Згода іншої людини на позбавлення її жит-

тя, або наявність її прохання про позбавлення 

життя, не усуває протиправності діяння, спрямо-

ваного на позбавлення життя такої людини і не 

звільняє суб´єкта, який це вчинить, від криміна-

льної відповідальності. В цьому контексті окре-

мого розгляду заслуговує проблема еутаназії. 
Еутаназія – “хороша, спокійна і легка смерть, без 
мук і страждань”. Іноді таку смерть називають 

“солодкою”. Уперше поняття “еутаназія” було 

введене в науковий обіг англійським філософом 

Ф. Беконом (1561 – 1626). Вона може бути акти-

вною і пасивною [1, c.28-29; 19, c.23]. Пасивна 

еутаназія, яку ще називають “методом відкладе-

ного шприца”, зводиться до припинення надання 

медичної допомоги, спрямованої до продовжен-

ня життя людини. Наслідком такого припинення 

надання допомоги є настання смерті цієї люди-

ни. Під активною еутаназією, яку ще називають 

“методом наповненого шприца”, розуміють вчи-

нене лікарем (або іншим суб´єктом), на прохання 

вмираючого чи його близьких, введення ліків чи 

інших препаратів або вчинення інших дій (безді-
яльності), що тягнуть за собою швидке і безболі-
сне настання смерті цієї людини. Цей вид еута-

назії може проявлятися в різних формах. Однією 

з них є “вбивство із милосердя” – лікар (інший 

суб´єкт), прийшовши до висновку про неможли-

вість припинити надзвичайні страждання хворо-

го, вводить йому ліки чи інші препарати, напри-

клад, надмірну дозу снодійного, і хворий вмирає. 

Друга форма – “самогубство, що асистується лі-
карем (іншим суб´єктом)”. В таких випадках лі-
кар (інший суб´єкт) допомагає хворому вчинити 

акт самогубства. Третя форма – еутаназія здійс-

нюється без участі лікаря (іншого суб´єкта), що 

лише надає для цього необхідні засоби хворому. 

Так, відомий американський “Лікар Смерті” 

Джек Кеворк´ян сконструював пристрій “Мерсі-
трон”, що складається із звичайного штатива з 
трьома крапельницями. Одну крапельницю він 

наповнював сильним снодійним, другу – спеціа-

льно розробленим ним розчином, який вважає 

своїм “ноу-хау” і не розголошує, третю – хлори-

дом кальцію, що зупиняє серце. Описаний при-

стрій Кеворк´ян надавав у розпорядження хворо-

го, який власною рукою відкривав спеціальний 

краник цієї “крапельниці”, що призводило до 

його смерті [22, c.21].  

Еутаназія як спосіб заподіяння смерті ві-
дома з сивої давнини [1, c.28]. Він застосовував-

ся, як свідчать історичні і літературні джерела, у 

практиці ряду племен і древніх держав. Зокрема 

це стосується індійських племен і Спарти. Спар-

танці, наприклад, вбивали тих дітей. які наро-

джувалися кволими або хворими, а індійці вби-

вали або залишали на смерть від холоду чи голо-

ду старих людей. Історії відомі факти потворно-

го обгрунтування і використання еутаназії. Так, 

на початку двадцятого століття Біндінг і Гохе 

відстоювали ідею про еутаназію як засіб зни-

щення “неповноцінних” людей. Згодом нею ско-

ристалися фашистські ідеологи в Німеччині для 

вироблення нацистської “Програми еутаназії”, 

згідно якої підлягали знищенню невиліковно 

хворі, новонароджені з “неправильним розвит-

ком”, душевнохворі, а також євреї, цигани, поля-

ки і росіяни. Цей урок історії справедливо обу-

рює людську свідомість і сьогодні, коли пробле-
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ма еутаназії і в теоретичному і в практичному 

плані стала однією із злободенних. 

Якщо право людини на життя визнане на 

міжнародно-правовому рівні, то право людини 

на смерть, необхідність якого у вигляді еутаназії 
обстоюють ряд вчених і практиків, не знаходить 

підтримки як на міжнародно-правовому рівні, 
так і на рівні абсолютної більшості цивілізова-

них держав. Між тим, в штаті Каліфорнія в 1977 

році, після багаторазових референдумів, був 

прийнятий перший у світі закон “Про право лю-

дини на смерть”, а в штаті Індіана законом пе-

редбачений заповіт, в якому пацієнт може відмо-

витися від штучного продовження його життя в 

екстремальних умовах. 

Пасивна еутаназія не вважається злочином 

у Фінляндії і Швеції, а в Голландії (1994р.) і Ав-

стралії (1995р.) вона дозволена законом. В той 

же час в Англії, Росії та інших державах еутана-

зія (активна і пасивна) заборонена законом. До-

цільно нагадати, що в Російській імперії кримі-
нальна відповідальність за вбивство, вчинене за 

наполяганням потерпілого або із співчуття до 

нього була передбачена Кримінальним уложен-

ням 1903 року. Згідно ст. 460 Кримінального 

уложення такі дії каралися ув´язненням у форте-

ці на строк до трьох років [15, Ст.416].  

Кримінальний кодекс Української РСР 

1922 року у примітці до ст. 143 містив положен-

ня, що вбивство, вчинене за наполяганням вби-

того з почуття жалю, не карається [17, Ст.553]. 

Однак чинною ця норма була лише до 3 січня 

1923 року, коли була скасована [18, c.15]. За 

чинним кримінальним кодексом України наяв-

ність прохання або згоди потерпілого на позбав-

лення його життя не звільняє того, хто це вчи-

нив, від кримінальної відповідальності. Згідно 

частини 3 ст. 52 “Основ законодавства України 

про охорону здоров´я” медичним працівникам 

“забороняється здійснення еутаназії – умисного 

прискорення смерті або умертвіння невиліковно 

хворого з метою припинення його страждань”. 

Питання про право людини на смерть про-

довжує залишатися контраверсійним серед юри-

стів, медиків та інших фахівців [4, c.34], однак 

більшість юристів виступають проти активної 
еутаназії, вважаючи її злочинною [16]. Оскільки, 

як уже зазначалося, еутаназія в Україні заборо-

нена, правомірно виникає питання кваліфікації 
діянь осіб, що її вчинять. Умисне ненадання 

(злочинна бездіяльність) медичним працівником 

допомоги хворому (пасивна еутаназія) з метою 

заподіяння йому смерті, як на прохання потерпі-

лого, так і за його згодою, що призвело до такого 

наслідку, належить кваліфікувати як умисне 

вбивство за частиною 1 ст. 115 КК. Не виключа-

ється кваліфікація вчиненого, залежно від обста-

вин справи, за п. п. 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12 частини 2 

ст. 115 КК. 

При активній еутаназії у вигляді “вбивства 

з милосердя” дії винного, за наявності усіх інших 

ознак складу злочину, належить кваліфікувати, 

залежно від обставин справи, за частиною пер-

шою або другою ст. 115 КК України. Щодо “са-

могубства, що асистується лікарем (іншим 

суб´єтом)” та самогубства без участі лікаря (ін-

шого суб´єкта), коли він лише надає хворому 

необхідні засоби для самогубства, то підстав для 

кримінальної відповідальності лікаря, як вида-

ється, немає. в таких випадках лікар є пособни-

ком самогубства, яке не є злочином згідно чин-

ного КК. Доречно нагадати, що ст. 462 Криміна-

льного уложення Російської імперії 1903 року, 

передбачала ув´язнення у виправному будинку 

на строк до трьох років або ув´язнення у фортеці 
на строк до одного року за надання засобів до 

самогубства, якщо внаслідок цього воно було 

вчинене. Склад злочину схиляння до самогубст-

ва передбачений, зокрема, чинними криміналь-

ними кодексами: Австрії (§ 78); Болгарії (ст. 

127); Білорусії (ст. 146); Голландії (ст. 294); Іс-

панії (ч.3 ст.143); Швейцарії (ст. 115); Данії (§ 

240); Польщі (ст. 151). 

Суспільна небезпека сприяння самогубству 

очевидна і тому доцільно, враховуючи досвід 

зарубіжних держав, встановити кримінальну від-

повідальність за його вчинення, доповнивши 

кримінальний кодекс, наприклад ст. 120 КК, но-

рмою в такій редакції: “Організація самогубства, 

керування його підготовкою чи вчиненням, під-

бурення до самогубства, а також пособлення са-

могубству, - карається…”. Що стосується підмо-

влення суб´єктом до самогубства особи, що не 

усвідомлює значення своїх дій, то слід погодити-

ся з думкою вчених, які кваліфікують такі дії 
суб´єкта як умисне вбивство [5, c.51]. Криміна-

льне уложення Російської імперії (ст. 463) пе-

редбачало кримінальну відповідальність за під-

мовлення до самогубства особи, яка не досягла 

21 року, а також особи завідомо нездатної розу-

міти свої дії і значення вчинюваного нею чи ке-

рувати своїми поступками.   

Кримінально караними є готування до вчи-

нення умисного вбивства і замах на умисне 

вбивство. Готуванням до вбивства, як випливає з 
ч.1 ст.14 КК, є підшукування або пристосування 
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засобів чи знарядь, підшукування співучасників 

або змова на вчинення вбивства, усунення пере-

шкод, а також інше умисне створення умов для 

вчинення вбивства. Виходячи зі змісту ч.1 ст.15 

КК, замах на вбивство має місце у випадках не-

настання смерті іншої людини незалежно від во-

лі суб´єкта, який діяв безпосередньо з прямим 

умислом на позбавлення її життя. Він є закінче-

ним, якщо суб´єкт повністю вчинив діяння, яке 

вважав необхідним і достатнім для позбавлення 

життя потерпілого, але його смерть не настала з 
причин, що не залежали від волі суб´єкта. Неза-

кінченим є такий замах на вбивство, коли суб´єкт 

вбивства, з причин, що не залежали від його во-

лі, не повністю вчинив діяння, яке вважав необ-

хідним і достатнім для заподіяння смерті потер-

пілому. Ненастання смерті потерпілого, в ряді 
випадків, є наслідком помилки суб´єкта вбивст-

ва. Так замах на непридатний об´єкт має, зокре-

ма, місце тоді, коли суб´єкт, вчиняє посягання на 

труп людини, статую, манекена, приймаючи їх за 

живу людину. Замах з непридатними засобами 

буде, коли суб´єкт застосовує такі засоби, які за 

своїми якісними характеристиками не можуть за-

подіяти смерть потерпілому (зіпсута зброя, непри-

датні набої до неї, недостатня доза отрути і т.п.). 

Умисні дії суб´єкта, які не заподіюють і 
об´єктивно не можуть заподіяти смерть потерпі-
лому (ворожіння, проклинання і т.п.), не є зама-

хом на вбивство. В судовій практиці дії, які в 

силу забобонності або явного невігластва 

суб´єкта, який намагався за допомогою надпри-

родних сил заподіяти кому-небудь шкоду, пра-

вомірно розглядаються як виявлення наміру, так 

званий “чистий умисел” що не є кримінально 

караним [7, c.47; 10, c.568; 6, c.6].  

Помилка в способі дії – суб´єкт застосовує 

такий спосіб вчинення вбивства, який не призво-

дить до заподіяння смерті потерпілого. Напри-

клад, винний закриває люк підземного резервуа-

ру, відкриває запірну засувку і заповнює його 

водою з метою заподіяти смерть особі, яка там 

знаходиться. Однак смерть даної особи не на-

стає, оскільки вона скористалася для врятування 

резервним водогоном, що має автономну водоза-

пірну засувку та вихід на поверхню. Відхилення 

дії буде, наприклад, у випадку, коли суб´єкт, по-

сягаючи на життя конкретної людини за допомо-

гою вогнепальної зброї, промахується і з необ-

ережності заподіює смерть іншій людині, яка 

була поруч. Вчинене ним у цій ситуації належить 

кваліфікувати так: замах на умисне вбивство (ч.2 

ст.15 і, залежно від обставин, ч.1 або ч.2 ст.115 

КК) та вбивство через необережність (ч.1 ст.119 

КК). Якщо ж необережна форма вини щодо за-

подіяння смерті іншій особі при цьому відсутня 

(казус), то вчинене суб´єктом слід кваліфікувати 

лише як замах на умисне вбивство.  

Помилка в особі потерпілого – суб´єкт 

помилково заподіює смерть іншій особі, прийня-

вши її за ту особу, якій мав намір заподіяти 

смерть. При однаковому кримінально-правовому 

статусі цих осіб, вчинене суб´єктом, залежно від 

обставин справи, належить кваліфікувати як 

умисне вбивство (ч.1 або ч.2 ст.115 КК).  

Іншим шляхом йде судова практика, коли 

здійснено помилкове посягання на життя особи, 

яка згідно чинного КК України є спеціальним 

потерпілим, наприклад, державним чи громадсь-

ким діячем (ст.112 КК), жінкою, яка завідомо 

для винного перебуває в стані вагітності (п.2 ч.2 

ст.115 КК), особою, яка виконувала (виконує) 

службовий або громадський обов´язок (п. 8 ч. 2 

ст. 115 КК). Так в пункті 10 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України №1 від 1.04.1994р. 

“Про судову практику у справах про злочини 

проти життя і здоров´я людини” вказано, що ко-

ли винний, бажаючи вбити потерпілого у зв´язку 

з виконанням ним службового або громадського 

обов´язку, помилково позбавив життя іншу лю-

дину, яка такого обов´язку не виконувала, його 

дії необхідно кваліфікувати як замах на вбивство 

особи у зв´язку з виконанням нею службового 

або громадського обов´язку (тепер п.8 ч.2 ст.115 

КК), та, при відсутності обтяжуючих обставин, 

як умисне вбивство (тепер ч.1 ст.115 КК). Відпо-

відно до п.12 цієї ж постанови Пленуму Верхов-

ного Суду України вбивство жінки, яку винний 

помилково вважав вагітною, підлягає кваліфіка-

ції також за сукупністю злочинів: ч.2 ст. 15 і п.2 

ч. 2 ст. 115 КК та, залежно від обставин справи,  

за відповідною частиною ст. 115 КК України. 

Такий підхід до кваліфікації вчиненого винним у 

наведених вище випадках є теоретично необгру-

нтованим. По-перше, теорія суб´єктивного став-

лення у вину виходить з того, що діяння, яке фа-

ктично посягає не на той об´єкт, на заподіяння 

шкоди якому був спрямований умисел винного 

(фактична помилка в об´єкті), кваліфікується як 

замах на злочин відповідно до спрямованості 
умислу [8, c.287]. Такою ж є позиція Пленуму 

Верховного Суду України, коли йдеться про ко-

рисливі злочини проти приватної власності. В 

пункті 22 Постанови Пленуму Верховного Суду 

України від 25 грудня 1992 року (з наступними 

змінами) “Про судову практику в справах про 
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корисливі злочини проти приватної власності”, 

зокрема, вказано, що якщо, помиляючись щодо 

фактичної належності майна, винний звернув на 

свою користь приватне майно, бажаючи викрас-

ти чи заволодіти державним чи колективним 

майном, або звернув на свою користь державне 

чи колективне майно, бажаючи викрасти приват-

не майно чи заволодіти ним, його дії належить 

кваліфікувати як замах на той злочин, який вин-

ний бажав вчинити [9, c.131]. По-друге, ставлен-

ня особі у вину діяння, яке не охоплювалося його 

умислом, або щодо якого не встановлена його 

необережність (злочинна недбалість або злочин-

на самовпевненість) є проявом об´єктивного ста-

влення у вину, що є чужим для української кри-

мінально-правової теорії і практики. По-третє, це 

суперечить принципу недопустимості подвійно-

го ставлення у вину [11, c.335]. На наш погляд, у 

тих випадках, коли здійснено помилкове пося-

гання на життя особи, яка, згідно чинного КК 

України, є спеціальним потерпілим, вчинене на-

лежить кваліфікувати, залежно від обставин 

справи, як замах на відповідне вбивство.    

Від замаху на вбивство людини необхідно 

відрізняти добровільну відмову від вчинення 

вбивства та дійове каяття. Виходячи з законо-

давчої конструкції добровільної відмови при не-

закінченому злочині (ст. 17 КК), добровільна 

відмова від вчинення вбивства – це остаточне, з 
власної волі припинення суб’єктом діяння, спря-

мованого на заподіяння смерті іншій людині, при 

усвідомленні можливості завершення цього зло-

чину. Добровільна відмова від вбивства людини, 

згідно ч. 1 ст. 17 КК України, можлива на стадіях 

готування до вбивства і замаху на вбивство. Го-

тування до вбивства і замах на вбивство (див. ст. 

ст. 14, 15 КК) вчиняються з прямим умислом. Як 

уже зазначалося, готування до вбивства, з об´єк-

тивної сторони, є підшукування або пристосу-

вання засобів чи знарядь, підшукування співуча-

сників або змова до вчинення вбивства, усунення 

перешкод, а також інше умисне створення умов 

для вчинення вбивства. Замах на вбивство – ді-
яння (дія або бездіяльність) безпосередньо спря-

моване на заподіяння смерті іншій людині, якщо 

при цьому вбивство не було вчинене з причин, 

що не залежали від волі суб´єкта. Із змісту ст. 17 

КК випливає, що добровільна відмова можлива 

як при незакінченому так і при закінченому за-

махові на вбивство. Нагадаємо, що замах на 

вбивство є незакінченим, якщо суб´єкт вбивства 

з причин, що не залежали від його волі, не вчи-

нив усіх дій, які вважав необхідними для заподі-

яння смерті іншій людині. При бездіяльності, 
спрямованій на заподіяння смерті іншій людині, 
замах на вбивство, на наш погляд, практично 

може бути лише закінченим. Моментом його за-

кінчення є припинення, незалежно від волі 
суб´єкта, стану бездіяльності, спрямованої на 

заподіяння смерті іншій людині. З наведеним 

законодавчим приписом і теоретичним обгрун-

туванням добровільної відмови не узгоджується 

позиція Пленуму Верховного Суду України. В 

пункті шостому Постанови Пленуму Верховного 

Суду України №1 від 1 квітня 1994 року “Про 

судову практику в справах про злочини проти 

життя і здоров´я людини”, зокрема, сказано, що 

“коли відмова сталася вже після здійснення всіх 

дій, які винний вважав за необхідне виконати, 

але злочин не було доведено до кінця з причин, 

не залежних від його волі”, то добровільної від-

мови від вбивства немає, а вчинене належить 

кваліфікувати як закінчений замах на вбивство”. 

По-перше, нічого не сказано про замах на вбивс-

тво при бездіяльності. По-друге, обмежується 

право суб´єкта на добровільну відмову від вбив-

ства на стадії закінченого замаху на вбивство, що 

суперечить ст. 17 КК України. По-третє, в части-

ні другій ст. 17 КК чітко сказано, що “особа, яка 

добровільно відмовилась від доведення злочину 

до кінця, підлягає кримінальній відповідальності 
лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею 

діяння містить склад іншого злочину”. Замах на 

вбивство не є цим складом іншого злочину.  

При закінченому замахові на вбивство мо-

жливе фактичне заподіяння, зокрема, тяжких, 

середньої тяжкості або легких тілесних ушко-

джень, незаконне позбавлення волі або викра-

дення людини, незаконне введення в організм 

наркотичних засобів, психотропних речовин або 

їх аналогів людині, на життя якої посягав 

суб´єкт. Тому дії суб´єкта, який добровільно від-

мовився від заподіяння смерті іншій людині і у 

зв´язку з цим звільняється від кримінальної від-

повідальності за замах на вбивство, в наведених 

випадках, належить кваліфікувати відповідно за 

статтями 122, 123, 125, 146, 314 КК України. Так 

само за фактично вчиненим належить кваліфіку-

вати, наприклад, дії суб´єкта, який добровільно 

відмовився від заподіяння смерті іншій людині, 
вчинивши замах на вбивство при перевищенні 
влади або службових повноважень, або, якщо він 

попередньо незаконно поводився зі зброєю, бо-

йовими припасами або вибуховими речовинами, 

якщо суб´єкт добровільно не здав органам влади 

зброю, бойові припаси, вибухові речовини або 
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вибухові пристрої. За таких обставин, суб´єкт не 

підлягає кримінальній відповідальності за замах 

на вбивство, але підлягає кримінальній відпові-
дальності за перевищення влади або службових 

повноважень (ст. 365 КК) або за незаконне пово-

дження зі зброєю, бойовими припасами або ви-

буховими речовинами (ст. 263 КК). При реальній 

сукупності злочинів (замах на вбивство і інший 

різночасно вчинений злочин або злочини) вчи-

нене суб´єктом підлягає самостійній кваліфікації 
за відповідними статтями КК України. 

Від добровільної відмови заподіяння смер-

ті іншій людині в теорії кримінального права 

відрізняють дійове каяття. Дійове каяття може 

мати місце лише після вчинення вбивства або 

закінченого замаху на вбивство, коли суб´єкт 

вже не контролює своє злочинне діяння, а у ви-

падку заподіяння смерті або тілесних ушкоджень 

людині і, зрозуміло, настання відповідно таких 

наслідків. Відповідно до ст. 45 КК України, осо-

ба, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжко-

сті, звільняється від кримінальної відповідально-

сті, якщо вона після вчинення злочину щиро по-

каялась, активно сприяла розкриттю злочину і 
повністю відшкодувала завдані нею збитки або 

усунула заподіяну шкоду. Вбивство, згідно ст. 12 

КК України є особливо тяжким злочином і тому 

особа не може бути звільнена від кримінальної 
відповідальності у зв´язку з дійовим каяттям. 

Однак, згадані вище дії суб´єкта, в силу пунктів 

1, 2 частини першої ст. 66 КК України є обста-

винами, що пом´якшують покарання. 

Факультативні ознаки об´єктивної сторони 

складу злочину – місце, час, спосіб, знаряддя, 

засоби, обстановка вчинення вбивства не є озна-

ками об´єктивної сторони основного складу 

вбивства (ч.1 ст. 115 КК), а отже можуть бути 

різними. Смерть людині може бути заподіяна 

будь-якими способами: постріл із вогнестрільної 
зброї чи іншої зброї або нанесення удару у жит-

тєво важливі органи; задушення; утоплення; по-

вішення; отруєння; використання радіоактивних 

матеріалів, електричного струму, вибухових ре-

човин, низької чи високої температур і т.п. Спо-

собом заподіяння смерті людині може бути і 
психічний вплив (переляк), коли винний, напри-

клад, знаючи про невиліковну серцеву хворобу 

людини, вчиняє такі дії з умислом на позбавлен-

ня її життя. Вчинення вбивства з особливою жо-

рстокістю або способом, небезпечним для життя 

багатьох осіб належить кваліфікувати відповідно 

за п.п.4, 5  ч.2 ст.115 КК України. 

Суспільно небезпечні наслідки вбивства – 

настання незворотної смерті потерпілого. Саме 

з цього моменту вбивство як злочин є закінче-

ним. Згідно ч.2 ст.52 “Основ законодавства 

України про охорону здоров´я”, активні заходи 

щодо підтримання життя хворого припиняються 

в тому випадку, коли стан людини визначається 

як незворотна смерть. В статті 15 Закону Укра-

їни від 16 липня 1999 року “Про трансплантацію 

органів та інших анатомічних матеріалів люди-

ни” вказано, що людина вважається померлою з 
моменту, коли встановлена смерть її мозку. Діа-

гностичні критерії смерті мозку та процедура 

констатації моменту смерті людини визначені в 

“Інструкції щодо констатації смерті людини на 

підставі смерті мозку”, затвердженої наказом 

Міністерства охорони здоров´я України від 25 

вересня 2000 року №226. В ній, зокрема, зазна-

чено, що смерть мозку – повне та незворотне 

припинення всіх його функцій, які реєструються 

при серці, що працює, та примусовій вентиляції 
легенів (ст.1). Отже, як бачимо, незворотна 

смерть людини і біологічна смерть людини не є 

тотожними поняттями, оскільки біологічна 

смерть – незворотне припинення фізіологічних 

процесів в клітинах і тканинах людини [2, c.448].  

Від незворотної смерті слід відрізняти 

клінічну смерть, коли життєздатність організму 

протягом певного часу (в середньому біля 6-8 

хвилин) зберігається і, при належному наданні 
медичної допомоги, людину, що перебуває у та-

кому стані, можна повернути до життя. Заподі-
яння смерті людині, яка перебувала у стані клі-
нічної смерті, або вчинення діяння, спрямовано-

го на позбавлення життя такої людини, якщо з 
незалежних від її волі причин смерть не насту-

пила, необхідно кваліфікувати відповідно як 

умисне вбивство або замах на вбивство. Нена-

дання ж без поважних причин, такій людині, а 

також людині, яка перебуває в іншому небезпеч-

ному для життя становищі, допомоги медичним 

працівником, який зобов´язаний, згідно з устано-

вленими правилами, надати таку допомогу, якщо 

йому завідомо відомо, що це могло спричинити 

смерть або інші тяжкі наслідки для цієї людини і 
такі наслідки настали, то вчинене належить ква-

ліфікувати за ч. 2 ст. 139 КК України. При цьому 

вина, як психічне ставлення суб’єкта до вчиню-

ваного та його наслідків проявляється у виді 
злочинної самовпевненості. Однак, як уже зазна-

чалося, умисне ненадання цій людині допомоги 

таким медичним працівником з метою позбав-

лення її життя, якщо такі наслідки настали, на-
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лежить кваліфікувати, залежно від обставин 

справи, за ч. 1 або 2 ст. 115 КК України. 

Тривалість часу, який сплив від вчинення 

суб’єктом умисного суспільно небезпечного ді-
яння з метою заподіяння смерті іншій людині до 

фактичного настання її смерті, не впливає на 

кваліфікацію вчиненого. Потрібно однак пам´я-

тати, що в цей період не виключається вчинення 

іншими суб’єктами, а не лише медичними пра-

цівниками, діянь, що можуть прискорити на-

стання смерті цієї людини. Такі діяння підляга-

ють окремій кваліфікації. 
Важливе значення має вказівка на те, що 

вбивством є заподіяння смерті іншій людині. 
Самогубство, тобто заподіяння смерті самому 

собі, як і готування до самогубства та замах на 

самогубство, не є кримінально протиправними, а 

отже і караними діяннями за чинним криміналь-

ним кодексом України. Доведення до самогубст-

ва є самостійним складом злочину, передбаче-

ним ст. 120 КК України.  

Причинний зв´язок між суспільно небезпе-

чним діянням суб´єкта злочину і суспільно не-

безпечними наслідками – смертю потерпілого. В 

теорії кримінального права України є панівною 

теорія необхідного причинного зв´язку, згідно 

якої, у даному випадку, смерть потерпілого є за-

кономірний, необхідний результат діяння суб´єк-

та злочину, а не третіх осіб або яких-небудь зов-

нішніх сил. Якщо ж такий причинний зв´язок 

наявний, а вина особи відсутня, то має місце ка-

зус (випадок) – невинне заподіяння смерті. 
Суб´єктом вбивства без пом´якшуючих і 

обтяжуючих обставин є фізична, осудна особа, 

якій до вчинення злочину виповнилося чотирна-

дцять років. В теорії кримінального права виді-
ляють “посереднє виконання”, коли особа, яка 

наділена ознаками суб´єкта вбивства, підбурює 

до вчинення вбивства або пособляє вчиненню 

вбивства неосудним, малолітнім або особою, яка 

перебуває під впливом помилки (введена в ома-

ну). В таких випадках виконавцем вбивства, а не 

пособником чи підбурювачем вбивства, є особа, 

що наділена ознаками суб´єкта вбивства [14, 

c.550; 5, c.62]. Так само належить кваліфікувати 

дії такої особи у випадку залучення нею до запо-

діяння смерті потерпілому звірів, тварин, птахів і 
т. п. Посереднє виконання має місце, на наш по-

гляд, і у випадку вчинення вбивства під безпосе-

реднім впливом фізичного примусу, внаслідок 

якого вона не могла керувати своїми вчинками 

(непереборний фізичний примус) (ч. 1 ст. 40 КК). 

Виконавцем вбивства тут є суб´єкт, що застосу-

вав непереборний фізичний примус, а особа, що 

діяла під впливом такого примусу – знаряддям 

вчинення вбивства. 

Суб´єктивна сторона умисного вбивства 

без пом´якшуючих і обтяжуючих обставин хара-

ктеризується виною у формі умислу. Прямий 

умисел має місце тоді, коли суб´єкт усвідомлював 

суспільно небезпечний характер свого діяння, пе-

редбачав настання смерті потерпілого і бажав цьо-

го, а непрямий умисел – коли він усвідомлював 

суспільно небезпечний характер свого діяння, пе-

редбачав настання смерті потерпілого, не бажав, 

але свідомо допускав можливість її настання. 

Невинне заподіяння смерті іншій людині 
(казус, випадок) має місце тоді, коли особа, яка 

його вчинила, не усвідомлювала і за обставина-

ми справи не могла усвідомлювати суспільної 
небезпечності свого діяння або за обставинами 

справи не передбачала, не повинна була і не мо-

гла передбачити можливості настання смерті цієї 
людини. В подібних випадках кримінальна від-

повідальність виключається. Мотив, мета і емо-

ції, як факультативні ознаки суб´єктивної сторо-

ни складу злочину, не є ознаками основного 

складу умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК), а тому 

на його кваліфікацію не впливають. Однак мотив 

і мета вбивства характеризують, зокрема, особу 

винного, що враховується судом при призначен-

ні покарання (п. 3 ч. 1 ст. 65 КК). 
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Summary 
 

In clause on the basis of the analysis of rules of the Criminal Code of Ukraine 2001, domestic crimi-

nal legal doctrine and taking into account practical experience the legal analysis of the basic structure of 

deliberate murder is made. 
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 

 

Управління в органах прокуратури – це 

один з найважливіших напрямів її роботи поряд 

з функціями, що визначені в Конституції Украї-
ни, однак дана функція є внутрішньою і стосу-

ється лише питань удосконалення організації 
роботи та повсякденного вирішення завдань, по-

кладених на прокуратуру. Без належного право-

вого врегулювання управління не лише центра-

льних ланок даної системи, а й нижчестоящих не 

можуть бути належно вирішені й основні за-

вдання даної системи. Тому належне правове 

забезпечення даної діяльності та забезпечення 

відповідної технології управління в органах про-

куратури на сьогодні є однією з основних про-

блем як науки, так і практики управління в орга-

нах прокуратури. 

Аналіз діяльності прокуратур ряду облас-

тей і центрального апарату Генеральної прокура-

тури України свідчить про те, що в системі про-

куратури не вироблено стандартів щодо проце-

дур управління (зокрема, вимог щодо процесу 

прийняття управлінських рішень) та стандартних 

положень щодо управлінської компетенції ниж-

чих управлінських ланок системи органів проку-

ратури (зокрема,  керівників управлінь, відділів 

та їх заступників). Дані питання врегульовують-

ся керівниками прокуратур обласного рівня 

шляхом прийняття положень щодо організації та 

діяльності відповідних структурних підрозділів 

очолюваного органу. Однак дані документи не 

завжди відповідають вимогам, що до них став-

ляться. Очевидно, що Генеральній прокуратурі 
України, що переорієнтувала побудову апарату 

за функціональним принципом (із залишковими 

елементами лінійно-функціонального) без зміни 

змісту діяльності та без врегулювання даних пи-

тань, навряд чи вдасться перебороти недоліки в 

управлінні підлеглими прокуратурами і підви-

щити ефективність їх роботи в цілому. 

Ефективність прокурорського нагляду в 

загальній формі визначається як найбільш успі-
шне, з мінімальною витратою часу і процесуаль-

них засобів виконання прокурором завдань, по-

ставлених перед ним законом і Генеральним 

прокурором України, щодо зміцнення законнос-

ті, ліквідації злочинності й усунення причин, що 

її породжують [2, с. 107]. У якості цілей удоско-

налення системи управління в органах прокура-

тури та організації її роботи, які пов'язані з під-

вищенням ефективності управлінської праці, 
можна назвати наступні завдання: 1) приведення 

системи органів прокуратури, структури апаратів 

і напрямків діяльності у відповідність з Консти-

туцією України 1996 року; 2) повний, раціональ-

ний, справедливий розподіл праці в органах, під-

розділах та між співробітниками; 3) чітка регла-

ментація управлінської діяльності в апараті про-

куратури, що виключає паралелізм і дублювання 

в роботі, що забезпечує систему посадової відпо-

відальності; 4) забезпечення правильного спів-

відношення прав, обов'язків, відповідальності 
працівників прокуратури; 5) удосконалювання 

професійно-кваліфікаційної структури трудового 

колективу; 6) організація впровадження передо-

вого досвіду; 7) раціональне використання тру-

дових ресурсів, створення і підтримування спри-

ятливої психологічної атмосфери; 8) удоскона-

лювання технології управлінських процесів (ор-

ганізаційно-технічні проблеми), забезпечення 

повного обліку об'єму та результатів праці конк-

ретного органу, підрозділу чи співробітника; 9) 

забезпечення взаємодії в роботі підрозділів апа-

рата прокуратури; 10) поліпшення стилю, форм і 
методів контролю в прокуратурі з акцентом на 

надання допомоги в організації роботи; 11) удо-

сконалювання інформаційного забезпечення про-

курорської діяльності, створення інформаційно-

го банку даних. 

У реальній управлінській діяльності ці за-

вдання тісно переплетені, так що її загальний 

ефект залежить від успішності рішення їх усіх у 

комплексі. Дієвість прокурорського нагляду за-

лежить і від удосконалення управління й органі-
зації праці в самій прокуратурі, тобто від ство-

рення умов для прийняття оптимальних рішень 

та їхньої реалізації [2, с.79]. Одна з основних 

проблем організації управлінської діяльності – 

потреба розробки і нормативного закріплення 

процедур прийняття нормативно-правових 

управлінських рішень, зокрема, таких процедур, 

як: розробка правових актів і правотворчі відно-

сини як спосіб правового регулювання стадій 
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підготовки і прийняття нормативних актів. Реа-

лізація стадій по виконанню функцій управління, 

операцій, дій суб'єкта управління спрямованих 

на їх виконання, і є управлінська праця. Техно-

логія управління незабаром істотно змінить зміст 

управлінської праці і значно підвищить рівень її 
ефективності. Тому не можна не визнати, що ос-

новне в технології управління, звичайно ж, пов'я-

зане з передачею, збереженням і обробкою інфо-

рмації, що передують ухваленню рішення.  

При всій розпливчастості терміна “техно-

логія управління” усе-таки можна зробити ви-

сновок, що його найчастіше вживають для по-

значення методів і процедур прийняття і реаліза-

ції рішень, діловодства, а також методів застосу-

вання в управлінні сучасних технічних засобів 

зв’язку (обчислювальної техніки, оргтехніки, 

інформаційних систем) [4, с. 241]. Залучення до 

управлінської діяльності колосальних масивів 

інформації та зростання обсягів аналітичної ро-

боти спричинили пошук сучасних методів і засо-

бів роботи з інформацією. 

Одним з радикальних засобів усунення не-

доліків в інформаційному забезпеченні прокуро-

рів є впровадження в органах прокуратури су-

часних технічних засобів, що дають можливість 

накопичувати необхідні для прокурорів зведення 

в зручній формі, негайно обробляти їх і в найко-

ротший час одержувати необхідну інформацію 

для практичних висновків. Що стосується допо-

міжних (технічних) операцій в управлінській ді-
яльності, то відразу ж підкреслимо, що впродовж 

останніх десятиліть їхня роль у забезпеченні 
ефективності управління різко зросла, і немає 

підстав сумніватися в тому, що ця тенденція бу-

де розвиватися. Успішне розв’язання всезроста-

ючих завдань управління припускає викорис-

тання значного обсягу інформації, що неможли-

во без застосування новітніх технічних засобів 

для її збору, передачі, збереження й обробки.  

Сьогодні процес механізації й автоматиза-

ції управлінської праці стає одним із най-

важливіших і постійних напрямів удосконалення 

державного управління. Використання оргтехні-
ки, особливо комп’ютерів, дає змогу не лише 

підвищувати продуктивність управлінської пра-

ці, а і більш ефективно розв’язувати завдання 

управління, що постійно ускладнюються. Питан-

ня інформаційно-правового і комп’ютерного за-

безпечення діяльності органів прокуратури в да-

ний час переходять у категорію серйозних орга-

нізаційних завдань.  

Отже, розв’язання проблеми ефективності 
управління залежить від багатьох чинників: тех-

ніко-технологічних, фінансово-економічних, по-

літико-правових, морально-ідеологічних, органі-
заційно-управлінських і професійно-особистіс-

них  якостей прокурорів. Однак основним ін-

струментом, за допомогою якого проходить роз-
виток прокурорської системи і створюються 

умови для ефективного виконання завдань про-

курорської діяльності, є управлінські рішення, 

що приймаються в прокуратурі. 
Оскільки головним предметом управління 

є наглядова діяльність, керівник наділений таки-

ми наглядовими правами, які обумовлені його 

адміністративним становищем в ієрархічній сис-

темі органів прокуратури відповідно до принци-

пів єдності і централізації [7, с. 36]. Саме тому в 

положеннях та інших актах, що встановлюють 

правовий статус керівників органів прокуратури, 

закріплення предметів відання, прав і обов'язків 

далеко не завжди ув'язується з виданням управ-

лінських рішень. Правда, чинне законодавство і 
сформована практика передбачають вирішення 

окремих питань компетенції органів тільки за 

допомогою видання правових актів - наказів, 

вказівок, рішень і т.д. (при затвердженні планів, 

структур, положень, штатів, призначенні і звіль-

ненні працівників тощо). В окремих випадках 

або передбачається обов'язкове видання актів, 

або допускається альтернативна форма вирішен-

ня питання, з можливим застосуванням інших 

засобів реалізації компетенції. 
Водночас вимоги наукової обґрунтованості 

організації управлінського процесу не дозволя-

ють задовольнятися потенційною можливістю 

прийняття управлінських рішень із усіх питань 

компетенції. У цьому плані великого значення 

набуває проблема повноти вираження функцій 

органів у прийнятих ними актах. Істотне значен-

ня має і така закономірність, як пряма залежність 

між рівнем керуючого суб'єкта, обсягом і харак-

тером його прав, питомою вагою прийнятих рі-
шень (чим вище рівень суб'єкта, тим ширший 

обсяг його прав і більша питома вага прийнятих 

рішень). Тобто правовими актами, що встанов-

люють статус органу управління, необхідно 

окреслювати фактичне і юридичне коло питань, 

у рамках якого суб'єкт управління вправі само-

стійно приймати рішення.  

Реформування управління слід оцінювати 

не за витраченими зусиллями й коштами, а пере-

дусім за рівнем ефективності управлінської дія-

льності та згідно із досягнутим у результаті ефе-
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ктом. У тріаді “реформування органів прокура-

тури – підвищення ефективності їхньої діяльнос-

ті – досягнення позитивних соціальних результа-

тів” закладено послідовність і органічний зв’язок 

даних явищ [6, с. 128]. Тому реформування по-

винно здійснюватися у суворій відповідності між 

його метою, нормативно встановленими функ-

ціями цих органів, їх практичними діями і соціа-

льними результатами. 

Найперша функція правового регулювання 

в галузі управління полягає у вирішенні питань 

визначення компетенції ланок прокуратури, роз-
поділі прав як між різними органами, так і між їх 

структурними підрозділами і посадовими особа-

ми, установленні рівнів, на яких приймаються 

рішення, регламентації порядку здійснення ком-

петенції тощо. Для цього необхідно, на нашу ду-

мку, розробити типові положення про прокура-

тури областей. Важлива роль в оптимізації робо-

ти обласної прокуратури належить також Регла-

менту роботи апарату та Положенням про управ-

ління, відділи та інші структурні підрозділи. 

Аналіз даних документів свідчить, що не в усіх 

прокуратурах ці документи, а особливо Поло-

ження, відповідають вимогам, які до них став-

ляться [3, с. 24-28]. Причина полягає в тому, що 

положення розробляються кожною обласною 

прокуратурою самостійно. В ряді випадків По-

ложення про управління фактично розробляють-

ся на основі статутних документів про кожний 

підрозділ, що входять до структури цього управ-

ління. Така практика шкідлива не лише тому, що 

вона штучно роздрібнює структурний підрозділ 

на декілька складових його елементів, тоді як 

фактично існуючий підрозділ є єдиним цілим 

утворенням [5, с. 227], а й в тому, що нівелюєть-

ся мета об’єднання відділів в управління. Не слід 

забувати, що система буде ефективною і може зва-

тись системою, якщо вона володіє новими, інтегро-

ваними якостями, які не властиві окремо взятим її 
підсистемам, а ті рисами і якостями, не властивими 

їх компонентам, які в сукупності і виникають за-

вдяки їх взаємодії у системі [1, с. 19].  

Однак, для уніфікації порядку та вимог 

щодо даних положень, на нашу думку, доцільно 

підготувати на рівні Генеральної прокуратури 

України Положення про відділи та управління 

обласних прокуратур. За М.П.Каркачем, при-

йняття такого положення дасть змогу: ліквідува-

ти нормотворчу самодіяльність в обласних про-

куратурах; підвищити роль керівників відділів і 
управлінь щодо керівництва підпорядкованим 

апаратом; чітко визначити права та обов’язки про-

курорів відділів; підвищити роль зональних проку-

рорів і визначити їх правовий статус; ліквідувати 

суб’єктивний підхід у визначенні ролі, місця та фу-

нкцій відділів (правлінь) і прокурорів; поліпшити 

взаємодію відділів (управлінь) [3, с. 24-28]. 

Виникає запитання: які ж повноваження та 

завдання прокурорів управлінь і відділів апаратів 

прокуратур обласного рівня повинні отримати 

правову регламентацію? Завдання права полягає 

у конкретизації функцій управління як вищесто-

ящих, так і нижчестоящих ланок системи проку-

ратури, що допомагає виключити вертикальне 

дублювання їхньої роботи [8, с. 81]. Кореляція їх 

функцій може бути забезпечена виданням скори-

гованих між собою комплексних юридичних ак-

тів на різних рівнях системи органів. Є необхід-

ність видання такого роду положень і про структу-

рні підрозділи органів прокуратури (Головні управ-

ління, управління, відділи Генеральної прокуратури 

України, управління та відділи органів прокуратури 

обласного рівня тощо). 

Одними з основних завдань оформлення 

статусу структурних підрозділів є уточнення 

компетенції та форм реалізації конкретних фун-

кцій, у здійсненні яких бере участь даний струк-

турний підрозділ та чітке закріплення управлін-

ських зв'язків структурних підрозділів. На стадії 
підготовки проектів положень про структурні 
підрозділи апаратів органів прокуратури основ-

ними орієнтирами, що стосуються теоретичних 

положень і ряду практичних положень, насампе-

ред теорії управління, можуть слугувати: 1) 

принципи та мета утворення структурного під-

розділу (основні принципи діяльності, місце в 

організаційній структурі органу, загальна мета-

завдання цього підрозділу, а також його штатна 

чисельність); 2) основні (головні) завдання стру-

ктурного підрозділу (які, по-перше, конкретизу-

ють мету формування даного структурного під-

розділу; по-друге, визначають у найбільш зага-

льній і повній формі те, що структурний підроз-
діл покликаний робити заради досягнення поста-

вленої перед ним мети; основні напрямки діяль-

ності відділу, похідні від функцій усього апарату 

названої прокуратури); 3) функції структурного 

підрозділу (“спеціальна компетенція”: забезпе-

чується правами й обов'язками, що надаються і 
покладаються для практичної реалізації функцій 

даного підрозділу); 4) повноваження структур-

ного підрозділу (повноваження процесуального 

характеру та управлінські повноваження (такі: 
облік і контроль у закріпленій зоні за прове-

денням нагляду органами прокуратури міської, 
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районної ланки при проведенні слідства та діз-
нання; контроль за виконанням міськими, ра-

йонними прокуратурами планових заходів; конт-

роль за своєчасним і якісним виконанням дору-

чень і вказівок прокуратури області; внесення 

пропозицій щодо поширення передових методів 

праці та передового досвіду праці міських і ра-

йонних прокурорів; поточну та підсумкову оцін-

ки роботи підпорядкованих прокуратур, усунен-

ня на цій основі недоліків у її діяльності тощо); 

повноваження посадових осіб відділу, в тому 

числі як зональних прокурорів; чітке визначення 

тих структурних підрозділів, з якими даний під-

розділ співпрацює у вирішенні тих чи інших 

управлінських питань); 5) загальний "набір" фу-

нкцій структурного підрозділу (“загальна компе-

тенція”: забезпечується повноваженнями, права-

ми й обов'язками керівників та посадових осіб-

“прокурорів”, у відповідності з наскрізними фу-

нкціями, у реалізації яких у тій чи іншій мірі бе-

руть відповідну участь усі чи майже всі структу-

рні підрозділи органу прокуратури); 6) форми 

управлінської діяльності, у здійсненні яких да-

ний керівник структурного підрозділу виявляє 

себе в якості самостійного (відносно) суб'єкта 

управління та його роль в апараті органу проку-

ратури; 7) управлінські зв'язки структурного під-

розділу – види управлінської діяльності (коор-

динаційні: зв'язки з підрозділами органу проку-

ратури, відповідними підрозділами однорівневих 

органів прокуратури; субординаційні: для під-

розділів прокуратур обласного рівня – зв'язки з 
керівництвом прокуратури, з відповідним під-

розділом вищестоящої прокуратури та з нижчес-

тоящою прокуратурою; для підрозділу Генера-

льної прокуратури – зв'язки з Генеральним про-

курором України, з відповідними підрозділами 

нижчестоящих прокуратур). 

Саме для того, щоб точно сказати, наскіль-

ки керівник прокуратури якісно і вчасно виконав 

свої обов’язки, самі ці обов’язки і терміни їх ви-

конання повинні бути визначені в законі. При 

підготовці Проекту положення про управління 

основними орієнтирами, що стосуються теорети-

чних положень та ряду практичних положень 

також можуть слугувати вищевказані аспекти, 

однак, обов’язково слід в окремому пункті дати 

перелік відділів, котрі входять до цього підроз-
ділу, а також подати кількість штатних проку-

рорських працівників із назвами посад. 

Інша важлива проблема організації управ-

лінської діяльності – розробка і нормативне за-

кріплення процедур прийняття нормативно-

правових управлінських рішень, зокрема таких 

процедур, як: процедури розробки правових ак-

тів і правотворчі відносини як спосіб правового 

регулювання стадій підготовки і прийняття нор-

мативних актів. Специфіка вироблення і прийн-

яття управлінського рішення в органах прокура-

тури полягає в тому, що організація і діяльність 

органів прокуратури (особливо наглядова) до-

сить детально регламентовані Законом України 

“Про прокуратуру” [5, с. 123], наказами і вказів-

ками Генерального прокурора України та інши-

ми актами, але при цьому, підкреслимо, що ще 

немає достатнього правового визначення механі-
зму прийняття рішень управлінського характеру. 

При цьому необхідно враховувати діючу систему 

норм, що містить вимоги до актів, які виносяться 

в прокуратурі. Завдання ж керівництва прокурату-

ри в тому, щоб змінювати систему норм в даній 

галузі так, щоб вона була здатною в цілому забез-
печувати ефективність управлінського циклу або 

ініціювати відповідні зміни до законодавства. 

На підставі узагальнення практики прийн-

яття управлінських рішень в обласних, міських, 

районних і прирівняних до них прокуратурах 

виявляються типові помилки, пов’язані з прийн-

яттям подібного роду рішень. На цій основі по-

винні формуватись науково-практичні рекомен-

дації, спрямовані на підвищення професійного 

рівня прийнятих рішень, їх правомірності, опти-

мальності і відповідності ситуаціям, що виника-

ють у практиці прокурорського нагляду і потре-

бують свого вирішення шляхом застосування 

саме управлінського впливу. Навчання прокуро-

рів основам прийняття управлінських рішень 

дозволить усунути багато суб'єктивних факторів, 

які негативно впливають на науковість рішень, 

що приймаються в прокуратурах з різних галузей 

прокурорсько-слідчої діяльності. 
Отже, основна проблема організації управ-

лінської діяльності в органах прокуратури поля-

гає в потребі розробки і нормативного закріп-

лення процедур вироблення та прийняття право-

вих актів, правотворчих відносин як способу 

правового регулювання стадій підготовки і при-

йняття нормативних актів та, власне, механізму 

прийняття управлінських рішень. Найперша фу-

нкція правового регулювання в галузі управління 

полягає у вирішенні питань визначення компете-

нції ланок прокуратури, розподілі прав як між 

різними органами, так і між їх структурними 

підрозділами і посадовими особами, встановлен-

ні рівнів, на яких приймаються рішення, регла-

ментації порядку здійснення компетенції тощо. Для 
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цього необхідно, розробити типові положення про 

прокуратури областей та типові Положення про 

структурні підрозділи даних органів.  

 

Список літератури 

 

1. Афанасьев В.Г. Общество: системность, 

познание и управление. – М.: Политиздат, 1981. 

– 432 с.  

2. Басков В.И. Конституционные основы 

прокурорского надзора в СССР / Цикл лекций. 

Ч.І. – М.: Институт повышения квалификации 

руководящих кадров Генеральной прокуратуры 

СССР, 1981. – 175 с.  

3. Каркач П.М. Проблемы организации 

работы областной и подчиненных ей городских 

и районных прокуратур // Проблеми організації 
прокуратури й оптимізації її діяльності в сучас-

них умовах. Збірник наукових праць. – Харків: 

Інститут підвищення кваліфікації. Генеральна 

прокуратура України, 1998. – С. 24-28.  

4. Лебедев П.Н. Социальное управление. – 

Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1982. – 

256с.  

5. Мичко М.І. Функції та організаційний 

устрій прокуратури. – Донецьк: Донеччина, 

2001. – 272с.  

6. Реформування державного управління в 

Україні: проблеми і перспективи. / Колектив ав-

торів. Наук. керів. Цвєтков В.В. – К.: Оріяни, 

1998. – 364 с. 

7. Шумський П.В. Прокуратура України: 

Навчальний посібник для студентів юридичних 

вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1998. – С. 36. 

8. Юсупов В.А. Право и советское государ-

ственное управление (административно-

правовой аспект проблемы). – Казань: Изд-во 

Казанского университета, 1976. – 565 с.  

 

 

Стаття надійшла до редколегії 3 вересня 2002 р. 
 

M.K. Yakimchuk 

QUESTIONS OF LEGAL MAINTENANCE PERFECTION OF MANAGEMENT OF BODIES OF 

THE PROSECUTORS OFFICE OF UKRAINE 

 

Summary 

 

Questions of legal maintenance perfection of management of bodies of the prosecutors office of 

Ukraine are considered in this article. 



 

102                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 161. Правознавство. 

УДК 343.133 

© 2002 р. В.Я. Марчак 

Новоселицький районний суд Чернівецької області 
 

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЕКСПЕРТА  

ЯК СУБ’ЄКТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Найпоширенішою формою використання 

спеціальних знань у кримінальному процесі, яка 

має глибокі історичні корені, є залучення спеціа-

лістів до розслідування кримінальних справ як 

експертів. Правовий статус експерта займає важ-

ливе місце в процесуальній доктрині. Визначен-

ня правового статусу експерта, як показує істо-

ричний аналіз розвитку цього інституту в Украї-
ні та аналіз сучасних правових систем, тісно 

пов’язане з розумінням сутності та призначення 

експертизи. 

У дореволюційній процесуальній доктрині 
царської імперії, до складу якої входила Україна, 

у відповідності з правилами Статуту судочинства 

експертів визначали як посібників суду, тобто 

сторонніх осіб, які допомагали суду досліджува-

ти фактичну сторону справи, надаючи свій ви-

сновок про предмети, оцінка яких вимагала осо-

бливих технічних знань. Сама експертиза  роз-
глядалась як засіб діяльності суду, тому що офі-
ційно призначалася судом. Теорія “експерт – по-

мічник суду” була запозичена з німецької докт-

рини. Її відмінною рисою можна вважати ту об-

ставину, що експерт одночасно розглядався як 

суддя факту. Спеціаліст-експерт, як і суд, вирі-
шує питання, які мають значення для справи з 
тією відмінністю, що експерт робить це на осно-

ві спеціальних знань. Рішення суду було резуль-

татом діяльності не тільки суду, але й експерта. 

У сучасних доктринах Німеччини, Австрії про-

цесуальне становище експерта визначається саме 

як помічника суду (судді).  
Поняття “помічник судді” точно передає 

значення експертної діяльності, що сприяє суду в 

установленні істини. Збіжно визначається статус 

експерта у Франції, Італії, однак тут особливої 
уваги надано дотриманню експертом принципу 

змагальності. Експерт залишається вільним і не-

залежним, але підконтрольним суду [17, 172-

173]. Відповідно до англо-американської систе-

ми права висновок експерта розглядається як 

особливого роду показання свідка, а статус екс-

перта близький до статусу свідка. Сучасне кри-

мінально-процесуальне законодавство України 

визначає його статус як суб’єкта кримінально-

процесуальної діяльності, котрий відіграє допо-

міжну роль у процесі [11, 56]. Відмінною озна-

кою такого суб’єкта є його об’єктивна незацікав-

леність у результатах справи.  

Самостійність становища експерта серед 

інших суб’єктів кримінального процесу, які 
сприяють здійсненню правосуддя, зумовлена 

його функцією надання суду джерела доказу – 

висновку експерта. Специфіка полягає в тому, 

що експерт попередньо, a priori, не володіє дока-

зовою інформацією – він добуває її в ході спеці-
ального дослідження за допомогою своїх спеціа-

льних знань [17, 174]. Юридична енциклопедич-

на література визначає експерта (від лат. 

Еxpertus – досвідчений) – як фахівця з тієї або 

іншої спеціальної галузі знань у науці, техніці, 
мистецтві чи ремеслі, якому органи дізнання, 

попереднього слідства, прокурор чи суд доруча-

ють здійснити експертизу [23, 221]. Згідно з 
чинним законодавством на досудовому слідстві 
експерту повинні бути роз’яснені його права та 

обов’язки органом слідства, який призначив су-

дово-психологічну експертизу.  

Закон надає експерту ряд прав, які є гаран-

тією добросовісності та правдивості його експе-

ртних досліджень і висновків. Він має такі про-

цесуальні права, передбачені ст. 77 КПК Украї-
ни: ознайомлюватися з матеріалами справи, які 
стосуються експертизи; порушувати клопотання 

про надання нових матеріалів, необхідних для 

дачі висновку; з дозволу особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора або суду бути при-

сутнім при провадженні допитів та інших слідчих 

дій і задавати особам, що допитуються, запитання, 

які стосуються експертизи, а за наявності відповід-

них підстав – на забезпечення безпеки. 

Якісна та успішна діяльність експерта за-

лежить від отримання ним усіх необхідних для 

дослідження матеріалів справи. З цією метою 

законодавець наділив експерта правом порушу-

вати клопотання про надання нових матеріалів, 

необхідних для дачі висновку. Зазначене клопо-

тання експерт може заявляти письмово й усно 

особі, яка призначила експертизу, як в момент 

отримання постанови про призначення експерти-

зи, так і під час її проведення. Експерт не має 

права самостійно збирати додаткові матеріали, 



Проблеми визначення правового статусу експерта як суб’єкта кримінального процесу 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 161. Правознавство.                                                103 

необхідні для проведення експертного дослі-
дження, наприклад, проводити допити, витребу-

вати та вилучати документи. Якщо вимога екс-

перта про надання додаткових матеріалів для 

проведення експертного дослідження не задово-

льняється, то матеріали експертизи залишаються 

без виконання. 

Отже, враховуючи вищенаведене, можна 

зробити висновок, що експерт має право відмо-

витися від надання висновку за наявності двох 

підстав:  недостатність наданих для проведення 

експертизи матеріалів (об’єктів дослідження) та 

відсутність у нього необхідних для дослідження 

спеціальних знань. Наявність першої підстави 

можна констатувати у випадку, коли експерт 

клопотав перед органом, що призначив експер-

тизу, про надання додаткових матеріалів, але 

клопотання не було задоволено. А  наявні мате-

ріали не дозволяють провести повноцінне дослі-
дження та дати відповідь на поставлені запитан-

ня. До цієї підстави можна віднести і непридат-

ність наданих для дослідження матеріалів. Що 

стосується другої підстави, то вона виникає, ко-

ли: а) поставлене запитання не належить до ком-

петенції експерта; б) поставлене запитання на-

лежить до галузі знань, в якій експерт є спеціалі-
стом, але сучасний рівень розвитку знань та екс-

пертології не дозволяє відповісти на поставлене 

запитання (наприклад, питання про конкретний 

психологічний мотив дій суб’єкта).  

Відмова від проведення дослідження пови-

нна бути оформлена письмово, з викладенням її 
мотиваційних причин. Одночасно експерт повер-

тає органу, який призначив експертизу, всі мате-

ріали, надані йому для проведення експертного 

дослідження. Експерт уповноважений ознайом-

люватися з матеріалами справи, що стосуються 

експертизи. Це обмеження повністю виправдане, 

оскільки ознайомлення експерта з усіма матеріа-

лами справи може зумовлювати упередженість 

його суджень, породжувати тенденцію до вирі-
шення питань не на підставі досліджуваних 

ознак, а шляхом оцінки наявних в справі доказів. 

У своєму висновку експерт має право вказувати 

на встановлені ним обставини, що мають зна-

чення у справі, з приводу яких йому не були по-

ставлені запитання. У висновку можуть бути за-

значені тільки ті дані, установлення яких нале-

жить до компетенції цього виду експертизи. Про 

всі інші дані, виявлені експертом за власною іні-
ціативою, він може повідомити в листі на ім’я 

особи, яка призначила експертизу [12, 66-67].  

Тобто, експерт має право на “експертну 

ініціативу”. Право експерта вийти за межі по-

ставлених йому на вирішення запитань було зу-

мовлено практикою, а саме тією обставиною, що 

слідчі не завжди уявляють собі можливості того 

чи іншого спеціального дослідження, не завжди 

компетентно формулюють запитання. Звідси ви-

пливає, що експерт може сформулювати також ті 
запитання, які не були поставлені на вирішення 

експертного дослідження слідчим, але дати від-

повідь на які він вважає необхідною. При такому 

становищі справ може здатися, що експерт ми-

мовільно підміняє функції слідчого, бо вимуше-

ний давати правову оцінку фактам, які належить 

встановити, та інформації, що виявляється в ході 
експертного дослідження. Вважається, що ме-

жами експертної ініціативи повинні бути два 

критерії: юридичний (предмет судового пізнан-

ня) та спеціальний (власна компетенція) [17, 

184]. У ході допиту експерта слідчим він має 

право давати показання про наданий ним висно-

вок, відповідати на поставлені йому запитання, 

викласти свої показання власноруч. Також екс-

перт має право давати показання, робити заяви 

та порушувати клопотання рідною мовою і кори-

стуватися послугами перекладача. 

Процесуальне становище експертів – пра-

цівників експертних закладів та інших осіб, при-

значених експертами, однакове. Але експерт, 

який не перебуває в штаті експертного закладу, 

згідно зі ст. 92 КПК України має право на від-

шкодування йому витрат по явці за викликом в 

органи дізнання, досудового слідства, прокура-

тури і до суду (вартість проїзду в обидва кінці, 
витрати по найму житлового приміщення, добо-

ві, якщо місце проживання викликаної особи 

знаходиться в іншому населеному пункті). За 

ним зберігається середній заробіток по місцю 

роботи за час, витрачений у зв’язку з явкою за 

викликом. Експерти, спеціалісти, крім того, ма-

ють право на винагороду за виконання своїх 

обов’язків, якщо виконання дорученої їм роботи 

не входить у їхній обов’язок по службі. Зазначені 
виплати провадяться з коштів органів дізнання, 

досудового слідства і суду. Порядок і розміри 

відшкодування витрат та виплати винагороди 

особам, що викликаються до органів дізнання, 

досудового слідства, прокуратури, суду, або до 

органів у провадженні яких перебувають справи 

про адміністративні правопорушення, та виплати 

державним науково-дослідним установам судо-

вої експертизи за виконання їхніми працівника-

ми функцій експертів і спеціалістів, визначають-
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ся відповідною інструкцією, затвердженою по-

становою Кабінету Міністрів України від 1 лип-

ня 1996 року № 710.     

У ході проведення комісійної експертизи 

експерти мають право радитися між собою перед 

наданням висновку. У відповідності до ст. 75 

КПК України, експерт, який не згодний з дум-

кою інших членів комісії, складає свій висновок 

окремо. Отже, звідси випливає те, що коли дум-

ки експертів розділяються, то з приводу одної й 

тої ж експертизи складаються два і більше ви-

сновків. До прав експерта в кримінальному про-

цесі можна також віднести право на оскарження 

до прокурора дій слідчого, пов’язаних з призна-

ченням та проведенням експертизи. 

Експерт вільний у виборі наукових твер-

джень і методів дослідження та здійснює свою 

діяльність об’єктивно та незалежно. Він також 

незалежний у складанні плану дослідження, його 

методів. Слідчий не має права втручатись в дія-

льність експерта. В той же час свобода та неза-

лежність експерта не виключає контролю з боку 

слідчого. Контроль полягає у формулюванні пи-

тань експерту, в обов’язку експерта інформувати 

слідчого про проведення експертизи, в наданні 
слідчим об’єктів дослідження, в праві слідчого 

бути присутнім під час проведення дослідження, 

у законодавчому встановленні строків проведен-

ня слідства, а також у забезпеченні права суб’єк-

тів кримінального процесу бути присутніми в 

ході проведення експертизи. 

На нашу думку, незалежність експерта слід 

гарантувати законодавчо в статті Кримінально-

процесуального кодексу, яка регламентує прове-

дення експертизи. Зокрема, шляхом уточнення та 

доповнення ч. 3 ст. 75 КПК України, а саме її 
необхідно викласти в такій редакції: “Експерт 

незалежний і самостійний у виборі засобів та 

способів спеціального дослідження, в прове-

денні експертизи і формулюванні висновку. 

Ніхто не має права давати відвід експерту в 

ході розпочатого експертного дослідження, 

проведенні експертизи та формулюванні ви-

сновку, якщо немає на те законних підстав; 

втручатися в процес проведення експертизи 

чи формулювання висновку, оскільки екс-

перт дає висновок від свого імені та особисто 

несе відповідальність за якість дослідження 

та умовиводів, викладених у висновку. У разі 
необхідності  в справі може бути призначено 

декількох експертів, які дають загальний ви-

сновок. Коли експерти не дійшли згоди, то 

кожний із них складає свій висновок окремо”. 

Посилення в кримінальному процесі гара-

нтій прав особи робить актуальним врахування 

міжнародного досвіду щодо цього питання. До-

слідження в галузі прав людини, приватної сфе-

ри стосовно кримінального процесу виробило 

правило, згідно з яким експерт не має права діз-
наватись про досліджуваного більше, ніж цього 

вимагають у поставленому перед ним завданні. 
Це викликано піклуванням про забезпечення 

прав людини з тим, щоб запобігти необґрунтова-

ному законом втручанню експерта в приватну 

сферу, забезпечити недоторканність особи. Крім 

того, експерт повинен дотримуватися професій-

ної таємниці, тобто висновок експерта повинен 

мати конфіденційний характер. Взагалі, загаль-

ний обов’язок експерта – дотримуватися  прав 

людини в процесі проведення експертизи, а саме: 

не застосовувати методи, що можуть завдати 

шкоди життю чи здоров’ю людини; лише за зго-

дою особи, стосовно якої проводиться експерти-

за,  застосовувати методи, пов’язані з впливом на 

особистість, вторгненням у приватну сферу. Ви-

щенаведені положення випливають з ч. 2 ст. 28, а 

також зі ст.ст. 21, 32 Конституції України, між-

народних актів – ст.ст. 3, 5, 8, 12 Всезагальної 
декларації прав людини (від 10.12.1948 р.), ст.ст. 

3, 5, 8 Конвенції про захист прав людини та ос-

новних свобод (від 04.11.1950 р.)  та ст.ст. 7, 9 

Міжнародного пакту про громадянські та полі-
тичні права (від 16.12.1966 р.). 

Надаючи широкі можливості в забезпечен-

ні умов, необхідних для якісного проведення 

експертизи, закон покладає на експерта певні 
обов’язки. Обов’язки експерта передбачені в ст. 

77 КПК України. Особа, яка призначена експер-

том, зобов’язана з’явитися за викликом і дати 

правильний висновок на поставлені питання. 

Експерт зобов’язаний з’явитися за викликом слі-
дчих органів і в тих випадках, коли йому відомі 
обставини, що виключають його участь у справі. 
Про наявність таких обставин особа, що з’яви-

лась, повинна повідомити слідчому чи суду та 

заявити самовідвід. Згідно з ч. 4 ст. 77 КПК 

України експерт повинен письмово повідомити 

слідчі органи про неможливість виконання своїх 

обов’язків. Отже, основним обов’язком експерта 

є проведення за завданням слідчих органів до-

слідження, надання висновку. У разі неявки з 
неповажних причин експерт може бути підданий 

приводу та несе відповідальність відповідно за ч. 

2 ст. 185-3 або 185-4 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення. Недотримання обо-

в’язків зумовлює застосування до експерта заходів 
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кримінально-правової відповідальності. Підстави 

кримінально-правової відповідальності встанов-

люються Кримінальним кодексом України. 

Перешкоджання з’явленню експерта до 

слідчих органів, примушування його до відмови 

від давання висновку, до давання завідомо не-

правильного висновку погрожуючи вбивством, 

насильством, знищенням його майна чи завдання 

шкоди близьким родичам, розголошенням відо-

мостей, які його ганьблять; підкуп експерта з 
тією ж метою, а так само погроза вчинити зазна-

чені вище дії з метою помсти за раніше наданий 

висновок тягнуть кримінальну відповідальність 

за ст. 386 КК України. Злісне ухилення експерта 

від явки за викликом слідчих органів може ви-

ражатися, наприклад, у систематичній неявці без 
поважних причин після вручення йому повісток, 

у зміні чи приховуванні місця свого проживання, 

у поданні фіктивних документів про хворобу. 

Свідома неправдивість висновку може ви-

явитися в неправильному викладенні встановле-

них у ході експертного дослідження фактичних 

даних або невідображенні їх у висновку, непра-

вильному поясненні встановлених обставин або 

неправильних відповідях на поставлені запитан-

ня, що не випливають з установлених експертом 

даних. За дачу завідомо неправдивого висновку 

експерт підлягає притягненню до кримінальної 
відповідальності, передбаченої ст. 384 КК Укра-

їни. У випадку менш серйозних порушень мож-

лива постановка питання про притягнення екс-

перта до дисциплінарної відповідальності або 

вжиття до нього заходів громадського впливу. 

Неповнота або неякісність висновку можуть та-

кож бути враховані при визначенні розміру ви-

нагороди експерту. За відмову без поважних 

причин від виконання покладених на нього 

обов’язків експерт несе відповідальність лише 

тоді, коли у нього була можливість виконати ці 
обов’язки; зокрема, коли поставлені запитання 

не виходили за межі його компетенції або сучас-

них можливостей галузі знань, яку він представ-

ляє; надані йому матеріали були достатніми для 

надання висновку; не було обставин, які усували 

б його участь у справі як експерта. В цьому ви-

падку дії експерта утворюють склад злочину, 

передбаченого ст. 385 КК України. 

Об’єктивність висновку означає, що його 

дає особа, не зацікавлена в результатах справи, 

на підставі спеціальних знань та оцінки за внут-

рішнім переконанням результатів досліджень у 

сукупності. Порушенням цієї вимоги є надання 

висновку при недостатності даних або на підста-

ві матеріалів справи, дослідження та оцінка яких 

не належать до компетенції експерта, незастосу-

вання апробованих і застосування відхилених та 

не перевірених методик. 

У випадках, коли відомчими актами перед-

бачено перелік обов’язкових дій експерта або 

позначається коло способів і методик дослі-
дження, що повинні бути обов’язково застосова-

ні, експерт зобов’язаний виконати такі вимоги та 

зазначити про них у висновку, інакше можуть 

виникнути сумніви щодо повноти та достовірно-

сті висновку. Крім того, вказаний суб’єкт кримі-
нального процесу повинен забезпечити збере-

ження об’єктів експертизи та їх незмінність. Та-

кож він не має права розголошувати дані досу-

дового слідства без дозволу особи, яка призна-

чила експертизу, оскільки це може суттєво 

ускладнити вирішення завдань провадження у 

кримінальній справі та спричинити порушення 

прав та законних інтересів громадян. Слідчий 

має право отримати від експерта письмову під-

писку про нерозголошення даних досудового 

слідства. У разі виклику експерта для допиту в 

органи слідства він зобов’язаний відповідати на 

поставлені йому запитання з метою роз’яснення 

та доповнення наданого ним висновку. 
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ПРИНЦИПИ ЄДНОСТІ Й ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В  ОРГАНІЗАЦІЇ  
ТА ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ 

 

У статті 6 Закону України “Про прокура-

туру” зазначено, що органи прокуратури станов-

лять єдину централізовану систему, яку очолює 

Генеральний прокурор України, з підпорядку-

ванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим. 

Принцип єдності ми не об’єднуємо з принципом 

централізації, хоча вони взаємопов’язані між со-

бою і зумовлюють один одного. У законопроекті 
про прокуратуру (ст.4) до принципів організації 
та діяльності прокуратури віднесено єдність і 
централізацію. Такий підхід не є суто унікаль-

ним та винятковим для нашого законодавства. 

Наприклад, у статті 124 Конституції Іспанії за-

кріплено, що прокуратура здійснює свою діяль-

ність через власні органи у відповідності з прин-

ципами єдності дій і ієрархічної підпорядковано-

сті, в кожному випадку дотримуючись принципів 

законності і неупередженості [3, c.72]. Ряд уче-

них єдність і централізацію органів прокуратури 

розглядають як один принцип [10, c.111; 2, c.54; 

1, c.70].На наш погляд, доцільніше ці принципи 

розглядати окремо, оскільки кожен із них має 

свій зміст, характерні ознаки та значення. 

Принцип єдності організації та діяльності 
прокуратури має свою конкретну суть і зміст. 

Єдність прокуратури є невід’ємним елементом 

всієї системи принципів організації і діяльності 
усіх органів прокуратури. Усі органи прокурату-

ри, в тому числі військові, транспортні, приро-

доохоронні, входять в єдину централізовану сис-

тему, складають єдину державну установу - про-

куратуру України, яку очолює єдиний керівник – 

Генеральний прокурор. Прокурор будь-якого 

органу прокуратури, від районного до республі-
канського, є представником прокуратури Украї-
ни, від імені якої він і діє, кожний акт його дія-

льності (протест, подання, постанова, припис, 

заява тощо) є таким що виходить від прокурату-

ри в цілому як незалежного державного органу. 

Усі прокурори, як правило, мають однакові пов-

новаження по виявленню, реагуванню і попере-

дженню порушень законності. Всі прокурори в 

своїй діяльності керуються єдиним Законом 

України “Про прокуратуру”, при цьому застосо-

вують типові форми і методи роботи. На будь-

якій ділянці роботи повноваження усіх прокуро-

рів, в основному, однотипні, тому усі вони неза-

лежно від займаної посади узагальнено назива-

ються “прокурорами” [12, c.46-47]. Лише деякі 
повноваження законом покладаються на конкре-

тного прокурора або прокурорів. Наприклад, 

лише за згодою Генерального прокурора Украї-
ни чи його заступника, або самим цим прокуро-

ром, може бути подано подання про продовжен-

ня строку тримання під вартою до вісімнадцяти 

місяців (п.3 ч.2 ст. 156 КПК). Відповідно до За-

кону України “Про оперативно – розшукову дія-

льність” (ст.14) нагляд за додержанням законів 

чи проведення оперативно – розшукової діяльно-

сті здійснюється Генеральним прокурором Укра-

їни і підпорядкованими йому прокурорами Ав-

тономної Республіки Крим, областей, міст Києва 

та Севастополя. Такого права не мають районні, 
міські та прирівняні до них прокурори. У зв’язку 

з цим деякі автори небезпідставно вбачають в 

цьому невідповідність даного положення закону 

принципу єдності прокурорського нагляду [6, 

c.12]. Ми вважаємо, що виняткові повноваження 

вищестоящих прокурорів у цілому не виключа-

ють єдності прокурорського нагляду із системи 

принципів організації і діяльності  прокуратури, 

а лише підкреслюють ієрархічність відносин у 

системі  органів прокуратури.  

Ознакою єдності є також те, що акти про-

курорського нагляду мають юридичну силу, 

обов’язковість і за межами району де здійсню-

ється нагляд відповідними прокурорами. Напри-

клад, законні вимоги прокурора про явку до про-

куратури, про видачу статистичної та іншої ін-

формації (ст.8 Закону України “Про прокурату-

ру”) не пов’язуються лише районами дії відпові-
дного органу  прокуратури – обов’язкові для ви-

конання всіма органами, підприємствами, уста-

новами, організаціями, посадовими особами, 

громадянами на всій території держави. 

Єдність органів прокуратури надає можли-

вість взаємозаміни та правонаступництва в робо-

ті прокурорів різних ланок прокурорської систе-

ми. Вищестоящий прокурор має право взяти на 

себе виконання повноважень прокурора нижчого 

рівня, а також доручити йому виконання своїх 

повноважень, за винятком тих, що винятково 
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належать вищестоящому прокурору. У свою чер-

гу,  нижчестоящий прокурор забов’язаний повід-

омляти прокурора вищого рівня про виявленні 
порушення законності, що потребують його 

втручання. На практиці характерною ознакою про-

яву взаємозаміни прокурорів є доручення прокуро-

ра обласного рівня районному (міському) прокуро-

ру щодо участі у конкретній справі по підтриманню 

державного обвинувачення в апеляційному суді. 
Правонаступництво в діяльності прокура-

тури полягає  в тому, що акти, рішення (протес-

ти, постанови тощо) прокурора, на заміну якого 

призначений інший, якщо вони не скасовані в 

законному порядку, є обов’язковими і для нового 

прокурора. Він повинен контролювати виконан-

ня актів свого попередника, продовжувати вирі-
шувати заплановані заходи тощо. 

Єдність органів прокуратури передбачає 

також право вищестоящого прокурора давати 

вказівки прокурору нижчого рівня про виправ-

лення помилок, що були ним допущені в роботі,  
доповнити або змінити апеляційне, касаційне і 
окреме подання на вирок, рішення, ухвалу і по-

станову суду. Така практика спрямована на за-

безпечення єдиної законності й одноманітної 
наглядової політики, а також роботи органів про-

куратури в цілому. 

З принципом єдності тісно пов’язаний 

принцип централізації. Історія виникнення, ста-

новлення і розвитку принципу централізації до-

сить непроста. У період НЕПу  Наркомюст 

РРФСР розробив і вніс на обговорення опубліко-

вані на початку 1922 року проект Положення про 

державну прокуратуру. У цьому положенні 
принцип централізації не закріплювався. Проку-

рори повинні були підпорядковуватися  місце-

вим органам влади. Цей проект спочатку обгово-

рювався у Харкові з 19 по 23 січня 1922 року на 

1 Всеукраїнському з’їзді працівників юстиції і 
був підданий гострій критиці. Перемога була за 

делегатами, які виступали за централізацію про-

куратури та її незалежність від місцевого впливу, 

а також були проти того, щоб прокурор називав-

ся “Вищим судовим контролером” або “Зміцрев-

заком” – зміцнювачем  революційної законності. 
Таке ж по суті рішення було прийняте  на IV 

Всеросійському з’їзді працівників юстиції, що 

проходив з 26 по 30 січня 1922 року. У зв’язку з 
цим проект Положення про прокуратуру зі змі-
нами затвердженими РНК РРФСР був поданий 

на розгляд 3-ої сесії ВЦВК IX скликання. З допо-

віддю про прокуратуру від Наркомюсту висту-

пив М.В.Криленко. Після цього розгорнулася 

широка дискусія, в ході якої наприклад, Л.М.Ка-

ганович пропонував відхилити проект в цілому 

посилаючись на те, що створення централізова-

ної незалежної прокуратури нібито буде пору-

шувати радянську Конституцію і буде проявом 

недовіри до місцевих органів. На захист поло-

жень законопроекту від України виступив 

М.О.Скрипник. Але сесія ВЦВК обговорений 

законопроект навіть не прийняла за основу і пе-

редала  його на розгляд і узгодження спеціальній 

комісії, яка висловилася за “подвійну” підпоряд-

кованість прокурорів на місцях. Проблема вийш-

ла за межі питань функціонування прокуратури і 
набула політичного характеру, особливо з питань 

суті і забезпечення законності в державі. Були на-

віть намагання довести неможливість побудови 

радянської влади на началах законності. 
Враховуючи складність ситуації і не маю-

чи змоги через хворобу особисто брати участь в 

обговоренні проблем, В.І.Ленін запропонував 

розглянути ці питання на Політбюро. З цього 

приводу він пише листа ”Про ”подвійну” підпо-

рядкованість і законність”, в якому відстоює єди-

ну законність і принципи централізації та неза-

лежності прокуратури від місцевих органів. Бі-
льшість членів Політбюро підтримали пропози-

ції В.І.Леніна. Але комуністична фракція не при-

йняла таку точку зору більшості членів Політ-

бюро. У цей же день питання знову було винесе-

но на Політбюро, рішенням якого остаточно бу-

ло прийнято ленінську пропозицію. 26 травня 

1922 року Всеросійський Центральний Виконав-

чий Комітет прийняв Декрет про затвердження 

Положення про прокурорський нагляд, де й були 

закріплені принципи єдиної законності, централіза-

ції, незалежності прокуратури. Аналогічні Поло-

ження про прокуратуру були прийняті і в інших 

союзних республіках – БРСР – 26 червня 1922 ро-

ку, УРСР - 28 червня 1922 року,  Азербайджанській 

РСР - 11 липня 1922 року [9, c.72; 14, c.135]. 

У ст.6 Закону України “Про прокуратуру” 

зазначено, що органи прокуратури становлять 

єдину централізовану систему. Організація і дія-

льність прокуратури за принципом централізації 
об’єктивно була обумовлена особливостями ви-

конання конституційних функцій, покладених на 

єдину систему органів прокуратури на території 
усієї держави. Поєднання суворої централізації з 
подвійною підпорядкованістю неможливе. Цент-

ралізація передбачає підпорядкованість виключ-

но по вертикалі і в системі органів прокуратури 

означає, що прокурор  нижчого рівня підпоряд-

кований лише вищестоящому, а усі прокурори – 
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Генеральному прокурору України. Така підпо-

рядкованість вказує на внутрішній централізм і 
на завершеність державного утворення, що має 

свій центральний орган управління. Визначають 

і другий вид підпорядкованості - підпорядкова-

ність вищим органам влади [4, c.26].  У Консти-

туції України не знаходимо прямої і конкретної 
вказівки на те кому, якому органу  підпорядко-

ваний Генеральний прокурор України і перед 

ким він відповідальний. Положення про те, що 

Генеральний прокурор відповідальний перед 

Верховною Радою України і тільки їй підзвітний 

було закріплено у ст.2 Закону України “Про про-

куратуру” до внесення змін Законом України 

Про внесення змін до Закону України “Про про-

куратуру” від 12 липня 2001 року.  

 За чинною Конституцією України  Гене-

ральний прокурор не призначається Верховною 

Радою України за поданням голови цієї ради. 

Верховна Рада лише дає згоду  на призначення 

Президентом. Звільняється ж Генеральний про-

курор з посади Президентом України. Верховна 

Рада може висловити недовіру Генеральному 

прокурору України, що має наслідком його від-

ставку з посади (ст.121 Конституції України). Ці 
конституційні положення й були взяті за основу 

при внесенні змін до Закону України “Про про-

куратуру”. У ст. 2 цього закону зазначено, що 

Генеральний прокурор України не менш як один 

раз на рік інформує Верховну Раду України про 

стан законності. У законопроекті ж про прокура-

туру сказано, що Генеральний прокурор щорічно 

інформує Президента України про стан дотри-

мання  законності та правопорядку в державі. 
Виходячи із названих конституційних по-

ложень, прокуратура України в особі Генераль-

ного прокурора в певній мірі залежить від Пре-

зидента України та Верховної Ради України. Але 

мова не йде про якусь конкретну підпорядкова-

ність, відповідальність Генерального прокурора 

України перед Президентом чи Верховною Ра-

дою. Про це можна говорити суто умовно. Таке 

ставлення законодавчої і президентської влади 

до діяльності прокуратури України і Генераль-

ного прокурора України можна розгляди як до-

віру до них з боку держави і вимагає високої са-

модисципліни і власної відповідальності за ви-

конання конституційних функцій усіма органами 

прокуратури і в першу чергу Генеральним про-

курором України. 

Отже, має спрацювати максимально внут-

рішній централізм єдиної системи прокуратури 

України з тим, щоб найбільш ефективно викону-

вати завдання, функції, що покладені на проку-

ратуру і по здійсненню нагляду за додержанням 

законів, і по підтриманню державного обвинува-

чення в суді, і по представництву інтересів гро-

мадянина або держави в суді у випадках, визна-

чених законом. Принцип централізації прокурату-

ри забезпечує цілісність і монолітність прокурорсь-

кої системи, сприяє перетворенню її в єдиний ме-

ханізм забезпечення єдиної законності, створенню 

оптимальних можливостей застосування заходів по 

усуненню будь-яких порушень законів [12, c.45]. 

Принцип централізації дає можливість зо-

середити в Генеральній прокуратурі України не-

обхідні відомості, документи, акти та інші мате-

ріали про роботу усіх органів прокуратури по 

виконанню покладених на них функцій. Це до-

зволяє виробити відповідну тактику і стратегію 

по підвищенню ефективності забезпечення за-

конності, прав і законних інтересів громадян їх 

об’єднань. Накази, інструкції Генерального про-

курора України є обов’язковими для усіх праців-

ників прокуратури. Тільки діючих наказів нара-

ховується 35 [11]. Усі вони, в основному, при-

свячені організації роботи органів прокуратури, 

а також прокурорському нагляду у відповідних 

напрямках діяльності. Це, наприклад, накази про 

організацію роботи з кадрами; про основні 
принципи управління, організації роботи та по-

становки контролю виконання в органах проку-

ратури України; про організацію підтримання 

державного обвинувачення в суді, підвищення 

якості та ефективності участі прокурорів у кри-

мінальному судочинстві; про діяльність проку-

рорів по представництву інтересів громадян і 
держави у судах; про організацію роботи із звер-

неннями громадян в органах прокуратури; про ор-

ганізацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно – роз-
шукову діяльність, дізнання та досудове слідство; 

про організацію прокурорського  нагляду за доде-

ржанням законів на транспорті та інші. 
У наказах, як правило, конкретизуються 

завдання відповідних органів прокуратури і про-

курорів, уточнюються їх повноваження, зверта-

ється увага на найбільш актуальні, пріоритетні 
сфери прокурорського нагляду. При необхіднос-

ті коментуються відповідні правові норми. Конт-

роль за виконанням актів Генерального прокуро-

ра України встановлюється у централізованому 

порядку, чим забезпечується єдина політика  

прокурорської діяльності. Централізація органів 

прокуратури дає можливість вищестоящим про-

курорам оперативно і професійно керувати під-
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леглими працівниками, і разом з тим бути відпо-

відальними за діяльність прокурорів нижчого 

рівня. Цей принцип передбачає також централі-
зований порядок призначення на прокурорські 
посади в усіх органах прокуратури, які склада-

ють її систему.  

Необхідно також зазначити, що централі-
зація прокуратури, з одного боку, сувора, а з ін-

шого – глибоко демократична за своєю приро-

дою, оскільки відповідає демократичним засадам 

забезпечення єдиної законності у державі, захис-

ту прав та законних інтересів громадян та дер-

жави. Централізм у прокуратурі передбачає не 

тільки підлеглість прокурорів нижчого рівня 

вищестоящим, а й передбачає творче начало, іні-
ціативність прокурорів нижчого рівня, їх само-

стійність у прийнятті рішень на підставі свого 

внутрішнього переконання, що ґрунтується на 

аналізі, вільній оцінці фактичних обставин з ура-

хуванням вимог закону і власній правосвідомос-

ті, ніхто, в тому числі й вищестоящий прокурор, 

не має права вимагати від підлеглих діяти всупе-

реч своїм внутрішнім переконанням, своїй совіс-

ті. Наприклад, ніхто не має права давати проку-

рору, який підтримує державне обвинувачення,   

вказівку щодо того, яку йому займати позицію в 

суді, яку вимагати міру покарання підсудному; 

прокурор не має права відкликати апеляційне, ка-

саційне чи окреме подання свого заступника чи 

помічника, якщо вони брали участь у судовому 

розгляді справи. Таким правом не наділений навіть 

вищестоящий прокурор, оскільки закон передбачає 
тільки  його право доповнити або змінити зазначені 
акти (ст.40 Закону про прокуратуру).  

Отже, можна зробити висновок про те, що 

прокуратура України організується і діє як на 

принципі єдності, так і на принципі централіза-

ції, кожен з яких має свої характерні риси, свій 

зміст та значення.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ВИПРАВДАНОГО РИЗИКУ 

 

Аналіз змісту виправданого ризику  вима-

гає виявлення специфіки діяльності суб’єктів в 

ситуації ризику. Діяльність, що розглядається як 

людська форма відношення до навколишнього 

середовища, як процес цілеспрямованого пере-

творення людиною природної та соціальної діяль-

ності, є загальнородовим поняттям по відношенню 

до конкретних сфер діяльності, які розрізняються 

за об’єктом, на які вони спрямовані. 
Оскільки ризик являє собою складне неод-

норідне явище, тому в якості критеріїв його кла-

сифікації можуть братися різноманітні підстави: 

психологічні, соціально-філософські, юридичні, 
соціально-економічні та ін. Досліджуючи кате-

горію ризику як специфічну форму діяльності 
людини в умовах невизначеності, в філософії  
простежується зв’язок між практикою та різно-

манітними видами ризику: економічним, вироб-

ничим, політичним, науковим, господарським, 

технічним, спортивним, медичним, педагогіч-

ним, військовим та ін. При цьому підставою 

(критерієм) для класифікації пропонується сфера 

суспільних відносин, у якій найбільш часто фік-

сується ризик як засіб подолання і вирішення 

різноманітного роду завдань в умовах вибору та 

інформаційної невизначеності [2, с.20-21]. 

У кримінальному праві М.С.Гринберг один 

із перших запропонував і детально розглянув у 

своїх працях класифікацію видів ризику і, на йо-

го думку, важливість видової класифікації ризи-

ку особливо є актуальною темою, оскільки перш 

ніж  давати правову оцінку (кваліфікацію) ризи-

ку, необхідно спочатку дослідити обставини, при 

наявності яких у особи виникає право на ризик, 

тобто спочатку розглянути його види [5, с.40-71].  

На підставі „функціонального призначен-

ня” в межах „виробничого ризику” М.С.Грин-

берг виділяє такі види ризику: технічний, нова-

торський і ризик із спричинення шкоди, а за 

„ступенем регламентації ризику” виділяє ініціа-

тивний, факультативний і обов’язково види ри-

зику, визначені законом [5, с.40]. 

Аналізуючи дане питання, зазначимо, що у 

вітчизняному кримінальному праві неодноразово 

були спроби обліку та закріплення видів ризику 

безпосередньо в нормі кримінального закону.  

Так, в Основах кримінального законодав-

ства СРСР і союзних республік 1991 року згідно 

ст. 27  ризик визначався як виправданий профе-

сійний та господарський. Усі умови поєднання 

“професійного і господарського ризику” були  

невдалими, оскільки перший термін характери-

зує статус людини та її можливості, а інший – 

сферу діяльності. І тому, на думку М.С.Гринбер-

га, ці поняття перетинаються [6, с.103]. 

На думку Ю.М.Ткачевського, здійснення 

господарського ризику повинно бути професій-

ним, тому поняття професійного ризику охоплює 

всі види ризику: в будь-якій сфері господарства, 

у виробництві, в медицині, в науці, у військовій 

справі тощо [16, с.18]. 

В.Мельникова зауважує, що професійна ді-
яльність – родове поняття по відношенню до її 
певних видів, тому потрібно відрізняти профе-

сійний ризик як родове поняття і його окремі 
види – господарський, науковий, виробничий, 

управлінський та ін. У будь-якій професійній 

діяльності може виникнути  професійний ризик, 

господарський  ж ризик може мати місце тільки 

в процесі здійснення господарської діяльності, 
тому поняття професійного ризику значно шир-

ше, ніж господарський [10, с.24]. 

Зазначимо, що співвідношення понять 

професійного і господарського ризику складає 

модель співвідношення цілого і часткового від-

повідно, законодавець логічно відмовився від 

формулювань, які були раніше в теорії криміна-

льного права, і закріпив в ст. 42 КК України ка-

тегорію виправданого ризику (діяння, пов’язано-

го з ризиком). 

Г.В.Овчиннікова вважає, що типовими ви-

дами діяльності, де виникають ситуації ризику, 

де необхідний вибір між традиційними і нестан-

дартними шляхами досягнення поставленої мети 

і де постає питання про суспільну корисність, 

виправданості ризику чи його суспільної небез-
печності, є сферою взаємодії людини і техніки 

(технічно-експлуатаційний ризик), медицини 

(медичний ризик), наукових досліджень (науко-

во-експериментальний, новаторський ризик), 

економіки та господарської діяльності (госпо-

дарський ризик) [11, с.61]. 
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При цьому  можна виділити такі різновиди 

господарського ризику: підприємницький, коме-

рційний та економіко-управлінський. 

Підприємницький ризик  пов’язаний із ор-

ганізацією виробництва, розв’язанням техноло-

гічних проблем в умовах недостатності сирови-

ни, економії енергії чи з надлишком трудових ре-

сурсів або з недостатньою інформацією з питань 

господарської діяльності, тому в таких умовах ри-

зик допускає з максимальною ймовірністю досяг-
нення мети в ситуації невизначеності і вибору. 

Комерційний ризик являє собою діяльність 

господарського керівника при розв’язанні про-

блем збуту, закупівлі, постачання, пошуку най-

більш вигідних договірних зв’язків, конкуренції 
в умовах об’єктивної економічної невизначенос-

ті, характерної для ринкових відносин. 

Економіко-управлінський ризик пов’язаний 

зі структурно-організаційними, кадрово-штатни-

ми проблемами, прийняттям рішення про пере-

хід на нові форми ведення господарства тощо 

[11, с.65]. 

Існують також види ризику, які так чи ін-

акше зіставляються з уже вказаними і пов’язані 
(кожний по-своєму) з природою людини, систе-

мою суспільних відносин, теоретичною і прак-

тичною діяльністю суб’єктів соціального життя 

та природними факторами. Серед них: 1) глоба-

льний ризик, зумовлений перш за все специфі-
кою розвитку науково-технічного прогресу в су-

часних умовах і виникненням ситуацій, які став-

лять під загрозу можливість виживання людської 
цивілізації; 2) творчий ризик, пов’язаний з нова-

торською, інноваційною діяльністю, створенням 

нових ідей і матеріальних цінностей; 3) профе-

сійний ризик, у структурі якого варто виділити 

спортивний ризик [3, с.150].  

У кримінально-правовій літературі  було 

запропоновано класифікувати ризик як науковий 

і виробничий [8, с.25], а в межах  виробничого 

ризику виділяють ризик технічний, новаторський 

і ризик зі спричиненої шкоди [5, с.46-70]. 

В нашому суспільстві постійно йде розви-

ток виробництва, що призводить до  пристосу-

вання природи. Людство ставило і ставить перед 

собою  певні завдання, здійснення яких  потребує і 
буде потребувати від нього поряд з іншими  якос-

тями сміливості, благородної готовності до ризику. 

З цим можна пов’язати, наприклад, роботу, пожеж-

ника, діяльність працівника  рятувальної служби, 

професію пілота-випробувача [5, с.8-70]. 

Отже, ризик із використання  техніки  ви-

значається двома причинами. Перша -  неможли-

вість для людини  в кожний певний момент  (але 

саме в певний момент, а не весь час) повністю 

контролювати  процес і результати  своєї діяль-

ності  по використанню  даного виду техніки. 

Інша – необхідність цілеспрямованого обмежен-

ня запасу міцності машин, механізмів та інших 

конструкцій. 

Різновидом технічного ризику є  винахід-

ницький або новаторський ризик. У процесі  сво-

го становлення  будь-який винахід проходить 

три стадії готовності. На першій  стадії ідея не 

виходить за рамки  ідеологічних форм. На другій 

вона вже отримує предметне  опосередкування – 

в ескізах, схемах, кресленнях, моделях, лабора-

торній перевірці. І тільки на третій, заключній 

стадії – стадії  упровадження  у виробництво, 

винахід отримує кінцеве підтвердження своєї 
істинності.  Вказані три стадії відповідають зага-

льному руху пізнання “від живого споглядання 

до абстрактного мислення і від нього до практи-

ки” [15, с.59]. 

До того моменту,  поки ідея залишається  в 

голові винахідника, на схемі, кресленні, її розви-

ток не потребує будь-якого ризику.  Необхідність 

у ризику виникає в той момент, коли вона отри-

мує  матеріальні, суттєві форми. Реалізуючись у 

певному механізмі, технологічному  процесі,  
вона стає можливою   здійснити певний вплив на 

ті чи інші фактори і випробовувати з їх сторони 

відомий вплив. Характер та обсяг такої взаємодії 
може бути перевірений тільки на практиці. Но-

ваторський  ризик служить важливим засобом  

створення та ефективного використання нових  

видів техніки в межах своєї країни, на благо 

всього людства [5, с.71].  

Одним із різновидів правомірного ризику, 

як вважає проф. Глушков В.О., є медичний (лі-
карський) ризик [4, с.79]. Розвиток сучасної охо-

рони здоров’я висуває  певні вимоги  до особис-

тості медичного працівника. Кращий варіант - 

зв’язок високої ерудиції, знань і аналітичних зді-
бностей лікаря з використанням найсучасніших  

об’єктивних методів діагностики. Тому йде по-

стійний пошук і впровадження нових методів 

дослідження, які грунтуються на досягненнях 

науково-технічної революції. Кожний стрибок у 

науці, трансформуючись у медицині в новий ме-

тод діагностики і лікування, відображаючись на 

долі хворих, а інколи  здійснює і революцію у 

можливостях лікування.  Все це  в певній мірі  
відноситься до виправданого ризику, складовою 

частиною якого є ризик медичний. 
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Ризик у деякій мірі присутній при будь-

якому виді надання медичної допомоги. Медич-

ний ризик можна  визначити як правомірне за-

стосування для рятування життя, збереження 

здоров’я хворого лікувально-діагностичних  за-

ходів, якщо позитивний  результат недосяжний  

традиційними, перевіреними засобами. При пра-

вомірному  лікарському ризику медичний пра-

цівник ніби нехтує передбаченням шкідливих 

наслідків для хворого. Однак така позиція є  

єдиним виходом у клінічній ситуації. В діяльно-

сті  хірургів  не повинні мати місце випадки  не-

правомірного високого ризику оперативного лі-
кування, як і неправомірної відмови від ризику 

там,  де тільки  оперативне лікування може вря-

тувати життя хворому. Діяльність хірургів, вико-

ристання ними права на ризик  при оперативно-

му лікуванні знаходяться під  пильним спосте-

реженням суспільства. 

Варто виділити лікарський ризик, який 

вчиняється з метою попередження нанесення 

шкоди для здоров’я чи життя людини. Це най-

більш розповсюджений у медичній практиці вид 

лікарського ризику.  Іншим різновидом є медич-

ний експеримент. Ступінь  ризику спричинення 

небезпечних  наслідків при його проведенні за-

звичай досить високий, оскільки буває досить 

складно передбачити можливість  настання шкі-
дливих наслідків, у тому числі і надто віддале-

них. Цей вид лікарського ризику в умовах сучас-

ного розвитку медичної науки набуває все біль-

шого та зростаючого значення [4, с.82]. 

В юридичній літературі медичний ризик 

розглядається окремо від загальних питань ви-

правданого ризику і визначається,  як правомірне 

застосування для врятування життя, збереження 

здоров’я хворого лікувально-діагностичиними 

заходами, якщо позитивний результат не може 

бути досягнутий традиційними, перевіреними 

методами. М.Фролов указує, що сучасні тенденції 
розвитку еколого-правової думки спрямовують 

увагу науковців і практичних працівників на вияв-

лення та опанування таким складним юридичним 

феноменом, як екологічний ризик, який є одним із 
різновидів  виправданого ризику [17, с.94]. 

Психологічна теорія розрізняє  ризик моти-

вований і немотивований ( не розрахований на 

отримання якихось зовнішніх переваг). У цьому 

випадку говориться про “надситуативний” або 

“безкорисний” ризик як  перевага небезпечного 

варіанта дії при відсутності зовнішнього спону-

кання [12, с.9-10] (надситуативний ризик визна-

чається ситуацією, але вирішальним стає внут-

рішня готовність до відповідної поведінки); ви-

правданий і невиправданий (виходячи із співвід-

ношення можливого і втрати), а також ризик, 

який загрожує втратою особі, яка ризикує, або 

що ставить під загрозу права та інтереси інших, 

або такий, що зіставляє два варіанти [14, с.192]. 

Отже, більшість запропонованих класифі-
кацій виправданого ризику враховують своєрід-

ність ризику в залежності від роду і характеру 

діяльності, в процесі якого він настає. Вони до-

зволяють диференційовано аналізувати специфі-
ку цілей, степінь складності ситуацій ризику і 
можливості їх оцінки, характер і тяжкість нас-

лідків при несприятливих завершеннях, імовір-

ність потрапляння в ситуації ризику. 

На нашу думку, в залежності від роду і ха-

рактеру діяльності, враховуючи ступінь ймовір-

ності ситуації ризику, статус людини та її мож-

ливості при здійсненні ризикованої діяльності, 
виправданий ризик можна класифікувати на про-

фесійний ( право на ризик має тільки особа, яка 

здійснює той чи іншій вид професійної діяльнос-

ті), спортивний і техніко-експлуатаційний  ( в 

даному випадку суб’єктами можуть бути тільки 

як професіонали, так і любителі, яким притаман-

ні спеціальні знання, необхідні для виконання 

даного виду діяльності). Особливість професій-

ного ризику полягає в тому, що людина не тільки 

володіє спеціальними знаннями і досвідом, але і 
має чітко визначені обов’язки, і дуже часто пе-

ребуває в ситуації “неминучого” ризику. Із осво-

єних у теперішній час людьми декількох тисяч 

професій кожна володіє певною часткою ризику. 

При цьому необхідно враховувати не тільки те, 

що є конкретним проявом ймовірної небезпеки  

тієї чи іншої професії (нещасні випадки при різ-
номанітних видах професій, смерть, яка наступає 

в результаті професійних захворювань), але і в 

першу чергу, можливість спричинення шкоди 

інтересам третіх осіб у процесі виконання цієї 
професійної діяльності. Підставою професійного 

ризику можуть бути тільки професійна впевне-

ність і тверезий розрахунок, а не сліпа віра на 

вдачу [3, с.59]. 

Безумовно, в різних професіях  ризик має 

свої відмінні особливості. Тому в межах виправ-

даного ризику можна виділити виробничий ( ви-

готовлення, створення якоїсь продукції); творчий 

(спеціаліст не йде по раніше відомому шляху, а 

створює нові ідеї, наповнюючи старі ідеї новим 

змістом, щоб учений здійснив відкриття, його 

думка повинна зійти з кола звичайних буденних 

уявлень); управлінський; ризик у правоохорон-
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ній діяльності; педагогічний (запровадження іні-
ціативних форм  викладання і виховання) [11, 

с.60; 9, с.38]; медичний (лікар нерідко ризикує 

заради життя оперованого, і усвідомлення мож-

ливої помилки може створювати особливу пси-

хологічну і фізичну напругу) та ін. Як вважає, 

О.В.Серова, медичний ризик безпосередньо 

пов’язаний із можливістю спричинення шкоди 

життю і здоров’ю людей, тому щодо науково-

дослідної роботи в галузі медицини, обгрунтова-

но виокремлення в медичній і юридичній літера-

турі проблем медичного ризику в якості само-

стійного предмета дослідження [13, с.10-15].  

Особливо важливо зазначити, що визна-

чення видів виправданого ризику дозволяє вирі-
шити питання про правомірність ризику, тобто 

про дотримання його умов у кожній конкретній 

ситуації. Тому основне значення видової класи-

фікації ризику полягає в полегшенні правоохо-

ронним органам кримінально-правової оцінки 

співрозмірності охоронюваних кримінальним 

законом інтересів при виправданому ризику і 
суспільно корисної мети ризикованого діяння з 
допустимими межами спричиненої шкоди. 
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ПРОБЛЕМА ЛІДЕРСТВА В ЗЛОЧИННИХ ГРУПАХ 

 

Проблема співучасті належить до числа 

тих, де відносна розбіжність сфери діяльності 
кримінального права і кримінологічної реальнос-

ті породжує складні колізії. Норми інституту 

співучасті зосереджували увагу на традиційних 

кримінально-правових фігурах організатора зло-

чину, підбурювача та пособника, тоді як багато-

гранна кримінологічна фігура створювача, во-

жака, лідера злочинної групи перебувала в тіні. 
Ключовим аспектом нашої проблематики є 

цікавий теоретичний об’єкт – лідерство в зло-

чинних групах. При всій безумовній важливості 
питань, пов’язаних з організацією злочинних 

груп і керівництва ними, до цих пір у літературі 
не знайдено кримінологічної характеристики лі-
дерства в злочинних групах, ні його криміна-

льно-правової атрибуції. Поняття лідерства роз-
роблено, як правило, на філософському, соціа-

льно-психологічному та психологічному рівні.  
Змістовні і досить повні характеристики 

лідерства належать Н.С. Жеребовій і Б.Д. Пари-

гіну. Так, Н.С. Жеребова характеризувала лідерс-

тво як один із процесів організації і управління 

малою групою, який задовольняє потреби в гру-

повій діяльності і який сприяє досягненню гру-

пових  цілей в оптимальні строки і з оптималь-

ним результатом, у кінцевому результаті  детер-

мінований по своєму змісту пануючими в даному 

середовищі соціальними відносинами. Лідер – це 

такий член малої групи, який і висувається в ре-

зультаті взаємодії її членів, або зорганізовує на-

вколо себе групу при відповідності його норм і 
ціннісних орієнтації з груповими і сприяє орга-

нізації та управлінню даною групою при досяг-

ненні групових цілей” [7, c. 60]. 

Лідер у групі, за Б.Д.Паригіним, “це її уча-

сник, який спонтанно висувається на роль керів-

ника в умовах певної специфічної і, як правило, 

достатньо значимої ситуації, щоби забезпечити 

організацію колективної діяльності для досяг-

нення спільної мети.” [9, c, 301-307]. 

Ашин Г.К. розглядав лідерство як “еле-

мент структуризації групи, пов’язаний з певним 

рівнем суспільного поділу праці” [2, c. 161].  

Наведені визначення і характеристики лі-
дерства змістовно його описують і є безумовно 

цінними. Але вони не дають грунтовного терети-

чного визначення лідерства. Серед тверджень 

про лідерство зустрічаються і такі, які протирі-
чать один одному, і такі , з  якими не можна по-

годитись повністю (наприклад, лідер не завжди  

є організатором групової діяльності). 
Кримінальне право і кримінологія як на-

уки, піддаючись логіці саморозвитку і загаль-

ному напрямку еволюції,  не могли не прийти до 

проблеми лідерства в злочинних групах. Дану 

проблему досліджували ряд учених, а Блувштейн 

Ю. включив “проблему лідера групи” до числа 

питань, що “заслуговують самостійного вивчен-

ня” [4, c. 28]. 

У роботах, які торкаються проблеми кри-

мінологічного поняття лідерства, лежить відби-

ток  невизначеності цього поняття: зміст поняття 

не розкривається,  воно, як правило, ототожню-

ється із кримінально-правовими поняттями орга-

нізатора чи підбурювача, або використовується 

як родове по відношенню до них; поняття лідера 

та організатора визнаються ідентичними. Не 

складає труднощів пояснити трансформацію по-

няття лідерства в кримінологічному оточенні.  
Першою сформулювала поняття лідерства 

соціальна психологія, тому одна із соціально-

психологічних характеристик лідерства, сприй-

нята кримінологією – протиставлення лідера 

(“фактичного вожака”) офіційному керівнику.  

“Феномен лідерства за своєю природою пов’яза-

ний, перш за все, з вираженням, оформленням і 
регулюванням внутрішньогрупових відносин, які 
носять неофіційний характер, тоді як керів-

ництво є носієм функцій і засобом регулювання  

офіційних відносин у рамках соціальної органі-
зації” [9, с.7]. Водночас запропонована Б.Д.Па-

ригіним класифікація за змістом їх діяльності 
охоплює настільки широке коло провідних 

суб’єктів [9, с. 306], що дають підстави визнати 

лідером будь-яку домінуючу в неформальній 

групі особу незалежно від профілю й інтен-

сивності домінації. Кримінологія, отже, орієн-

тується на визнання лідерством у групі всіх, хто 

виділяється із основної маси, без диференціації, 
що виражає його поняття [10, с. 15].                                                                                                                                   

Ми підтримуємо думку В.Бикова, що ви-

сунення лідера в злочинній групі проходить сти-

хійно, по мірі її розвитку і функціонування. При 
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цьому діють два фактори: об’єктивний і 
суб’єктивний [5, с. 37]. 

Суть об’єктивного фактора в тому, що в 

лідери злочинної групи стихійно висувається той 

член групи, який найбільш “корисний” для її ді-
яльності, найвиразніше проявляє себе при підго-

товці  і вчиненні злочинів. 

Суб’єктивний фактор полягає в тому, що 

особа-лідер, володіє такими особистими якостя-

ми, які є необхідні для здійснення функцій ліде-

ра в злочинній групі. Це зазвичай люди найбільш 

активні, рішучі, інтелектуально підковані життє-

вим, а то і злочинним досвідом, уміючі підпо-

рядковувати собі інших [5, c. 37-40]. 

Проте, на наш погляд, хибно вважати, що 

лідер у злочинній групі висувається тільки за-

вдяки своїм особливим людським якостям. Осо-

бисті якості мають значення настільки, наскільки 

вони необхідні для вирішення  спільних завдань, 

що стоять перед групою.  

Висунення лідера проходить поступово по 

мірі розвитку і функціонування злочинної групи. 

В злочинних групах “ випадкових”, або типу 

компаній – процес висунення лідера тільки по-

чинається і не встигає завершитися, тобто не 

встигає виникнути сама потреба, необхідність у 

лідері.  В даному випадку лідер може проявити 

себе тільки в неординарних ситуаціях групового 

злочину. Інші члени злочинної групи, та і він 

сам, ще не сприймають його як лідера. 

В процесі еволюції в групі все чіткіше ви-

діяється ядро найбільш деморалізованих і досві-
дчених злочинців, які і виступають у ролі ініціа-

торів злочинів. І тільки в злочинних групах ви-

сокого психологічного розвитку – організованих 

групах та злочинних організаціях – феномен лі-
дерства представлений у його класичному вигляді. 
В цих групах лідер проходить шлях від особи, на-

діленої схильністю до лідерства, і час від часу про-

являючи і демонструючи ці схильності, до керівни-

ка, організатора злочинної групи, без участі якого 

не вирішується жодне важливе питання. 

Необхідною ознакою організації є система 

влади чи управління. Окреслення загального по-

няття “управління” зумовлюється тим, що управ-

ління властиве будь-якій груповій діяльності 
людей [12, c. 84]. 

Управління – це функція спеціального ор-

гану (посадової особи). Влада – здатність або 

можливість визначати дії інших людей  і впли-

вати на них. Розрізняють два види влади: одна 

випливає із позиції (посади), інша – від самої 
особи. В першому випадку мова йде про форма-

льну владу керівника, в другому – неформальний 

авторитет лідера [8, c. 186-187].  

Як тільки лідер перестає приносити ту ко-

ристь, на яку розраховує і яка потрібна для зло-

чинної діяльності групи, неминуча його заміна. 

Звичайно, заміна лідера супроводжується, зазви-

чай, боротьбою за вплив, що нерідко призводить 

до розколу групи і “розборок”. Лідер злочинної 
групи може виконувати певні функції: організа-

торську, інформаційну, стратегічну, нормативно-

цінносну, дисциплінарну. Отже, лідер у злочин-

ній групі виконує важливі соціально-психоло-

гічні функції. Саме здебільшого завдяки йому 

група стає згуртованою, її склад стабілізується, 

відносини формалізуються. І в кінцевому резуль-

таті створюється злочинне співтовариство висо-

кого психологічного рівня - організована група 

чи злочинна організація.  

Внаслідок аналізу проблеми лідерства мо-

жна зазначити таке. Лідер злочинної групи, її 
організатор, пособник чи підбурювач – не є іден-

тичними фігурами. Межа між цими поняттями і є 

межа між кримінологією і кримінальним правом. 

Організатор злочинної групи, як відомо, – це 

особа, яка особисто чи спільно з іншими особами 

створила злочинну групу, чи керує її діяльністю. 

Поняття лідера злочинної групи, на нашу думку, 

значно ширше, ніж організатор. До його сфери 

впливу входять такі кримінологічно значимі ас-

пекти, як розробка стратегічної направленості 
злочинної діяльнсті в “підконтрольному” йому 

регіоні, здійснення загального керівництва про-

цесом виконання своїх задумів кримінальними 

угрупованнями, вжиття заходів по протидії пра-

воохоронним органам, по відродженню циклу 

злочинної діяльності і т. д.  

Функції лідера злочинної діяльності й ор-

ганізатора злочинної групи часто збігаються, з 
моменту початку реалізації задуму по створенню 

групи до закінчення процесу злочинної діяльно-

сті. Вся попередня (підготовча чи розвідувальна) 

діяльність лідера, а саме: з вивчення криміна-

льної ситуації в регіоні, ступеня активності пра-

воохоронних органів, консультації з питань “ті-
ньової  економіки” і т. д., тобто до початку акти-

вної діяльності по створенню організованої гру-

пи чи злочинної організації, знаходяться поза 

межами норм кримінального закону, і лідер не 

може бути притягнутий за таку діяльність до 

кримінальної відповідальності. Лише продов-

ження такої діяльності, при наявності результату 

у вигляді становлення злочинного формування 

будь-якої форми, дозволяє ототожнювати особу 
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лідера злочинної діяльності з огранізатором зло-

чинної групи чи  злочинної організації. 
Своєю діяльністю лідер сприяє успішному 

функціонуванню даної групи, полегшує її діяль-

ність, проте особисто ніяких реальних, активних 

дій зі створення злочинної групи чи злочинної 
організації та її керівництва не чинить. Лідер 

злочинної діяльності, як правило, є авторитетом 

для керівника (організатора) злочинної групи по 

зміні характеру діяльності  даного формування, її 
направленості, цілей і завдань, аж до повної лік-

відації. Поряд із цим, у ряді випадків, як слушно 

відзначив П.А.Скобликов, лідер не тіль-ки конт-

ролює певну територію, але й має своє угрупо-

вання, за допомогою якого і реалізуються його 

наміри [11, c. 47]. 

Функції лідера злочинної діяльності, отже, 

дещо різні, ніж у організатора  групи. А саме: він 

може бути генератором ідей, продукувати зло-

чинні наміри, передаючи їх особам, що мають 

об’єктивні і суб’єктивні можливості втілити ці 
ідеї в життя, проте особисто лідер не може брати 

участі ні в створенні, ні у вчиненні конкретних 

злочинів. Межа між намірами і мінімальними 

активними діяннями лідера по втіленню цих на-

мірів у життя і є межа, де починає працювати 

механізм кримінально-правових норм, тобто но-

рма про кримінальну відповідальність.  

Необхідність конкретизації ролі лідера 

злочинної діяльності нами бачиться ось у чому. 

Кримінально-правові заходи впливу по відно-

шенню до організатора злочинної групи чи зло-

чинної організації можливі лише за наявності в 

його діях ознак об’єктивної сторони злочину. 

Вся попередня діяльність (зародження намірів, 

ідей, ознайомлення зі спеціальною літературою 

консультації і т.д.) знаходяться поза межами дії 
кримінального закону. Водночас саме ця розумо-

ва діяльність, що передує злочинній, і є криміно-

логічно значимою. Знання про неї дозволяють 

створити портрет типового лідера (в подальшому 

організатора чи іншого співучасника), прогнозу-

вати його діяння. 

У.С.Джакебаєв та ряд інших учених-кри-

міналістів, вивчаючи проблему лідерства, зро-

били спробу класифікації лідерів. За змістом дія-

льності лідери злочинних груп поділяються на 

лідера-організатора, лідера-натхненника і лідера 

змішаного типу. Лідер-організатор особисто ор-

ганізовує і керує груповою злочинністю, здійс-

нюючи програму, яка вироблена всією групою. В 

даному випадку організатор, як один із видів 

співучасників і лідер, одна і таж особа. Тому тут 

не виникає труднощів при кримінально-правовій 

оцінці його діянь, тобто його дії кваліфікуються 

як організатор злочину. 

Лідер-натхненник пропонує злочинній 

групі свою програму дій, визначає норми поведі-
нки і завдання злочинної діяльності. Якщо орга-

нізатор і лідер не одна і та ж особа, то взаємо-

відносини в групі можуть або гармонізуватись, 

або, навпаки, підвищувати рівень конфліктності. 
Тобто мова йде про різні особи організатора як 

виду співучасників і лідера групи. Отже, лідер-

натхненник як вид співучасників у даному випа-

дку повинен одержати кваліфікацію  не організа-

тора групи, а її підбурювача чи пособника. 

Лідер змішаного типу поєднує в собі елемен-

ти лідера-натхненника і лідера-організатора. Тобто 

лідер змішаного типу володіє всіма ознаками орга-

нізатора злочину, тому кримінально-правова оцінка 

його дій – організатор злочину [6, c. 80].  

Ми не можем повністю погодитися із та-

кою класифікацією, оскільки вважаємо, що лідер 

– організатор і лідер змішаного типу практично 

дублюють один одного. Саме з цих причин вва-

жаємо доречним запропонувати таку класифіка-

цію лідерів: 1. Лідер-організатор – активний уча-

сник злочинного угруповання. 2. Тіньовий лідер 

– “генератор ідей”. 

Отже, в першому випадку, лідер – актив-

ний член угруповання, за яким визнається право 

приймати рішення в екстримальних для угрупо-

вання ситуаціях. У групах, що скадаються із 
двох-трьох осіб, лідер зовні не проявляється. Він, 

як правило, суміщає функції і лідера, і організа-

тора, і виконавця. Його роль набуває “розквіту” в 

більш кількісних злочинних структурах. … 

У другому випадку, на нашу думку, мова 

йде про так званих “тіньових лідерів”,  які вкла-

дають свої ідеї в уста найбільш авторитетних 

членів злочинного угруповання, “шанують” 

Кримінальний кодекс і не вчиняють діянь, ним 

передбачених як злочин, самі знаходяться на від-

стані, в тіні, і нерідко їх зовнішність не можуть 

описати рядові члени угруповання. 

Отже, вищевикладене дозволяє зробити 

висновок про те, що в ряді випадків лідером зло-

чинної діяльності  на певній території (в певній 

кримінальній сфері) і організатором злочинної 
групи чи злочинної організації може бути одна 

особа, що пройшла шлях від виношування ідей 

про кримінально карані діяння до активної дія-

льності по організації і керівництву, чи будь-

яких інших діянь (підбурення, виконання чи по-

собництва). 



Г.П. Жаровська 

118                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2002. Випуск 161. Правознавство. 

Лідер – є додаткова характеристика спів-

учасника, яка свідчить про підвищену ступінь 

участі співучасника у злочині і більшу суспільну 

небезпечність особи. В зоні дії кримінального 

права лідер злочинної групи співвідносний із 
будь-яким видом співучасників: він може висту-

пати в ролі організатора, підбурювача, пособни-

ка чи виконавця. Причому, яку би функцію лідер 

не виконував у якості співучасника його цінніс-

но-орієнтаційна і оранізаційно-практична діяль-

ність по створенню і забезпеченню функціону-

вання їхньої спільності, якщо не рахувати спеці-
альних, передбачених законом випадків, залиша-

ється за межами кримінального права.  

Проведений нами аналіз дозволяє зробити 

такі висновки: 1. Висунення лідера в злочинній 

групі проходить стихійно, по мірі її розвитку і 
функціонування. У групах осіб та групах осіб за 

попередньою змовою не виникає нагальної необ-

хідності в лідері, а тому особа-лідер є співучас-

ником злочину, наділена більшим авторитетом 

серед її членів. 2. У злочинних групах високого 

психологічного розвитку – феномен лідерства 

представлений у його класичному вигляді. Він 

виконує важливі соціально-психолофічні функ-

ції, завдяки яким створюється стійке, зорганізо-

ване злочинне угруповання. 3. Лідер злочинної 
групи та  її організатор не є ідентичними фігура-

ми, як і не є окремим видом співучасників. Лідер 

– це додаткова характеристика організатора, під-

бурювача чи пособника, яка свідчить про підви-

щений ступінь участі у злочині і суспільну не-

безпечність особи, що й повинно враховуватись 

судом при призначенні покарання. 
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The article deals with the problems of leadership in commitment a crime in complicity. The author 

reveals criminological and criminal – legne characteristics of a leader, considers his role and functious and 
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КОРУПЦІЯ ЯК ФОНОВЕ ЯВИЩЕ ЗЛОЧИННОСТІ 
 

Фонові явища злочинності є одним із перс-

пективних напрямків досліджень сучасної кри-

мінології в Україні. Координаційне бюро з про-

блем кримінології Академії правових наук при 

розробці Концепції розвитку кримінологічної 
науки в Україні на початку XXI століття відзна-

чило, що “однією з актуальних на прогнозований 

період має стати проблема співвідношення зло-

чинної поведінки та некриміналізованої (фоно-

вої) поведінки, частина якої завжди була перед-

кримінальною” [2, с.13]. Ця ідея підтримувалась 

І.М.Даньшиним. Фонові явища злочинності в 

його розумінні є формами дозлочинної антисус-

пільної поведінки, які за своєю суттю представ-

ляють собою плодовиту основу злочинності. 
Ним передбачалась перспективність комплекс-

них досліджень зі встановлення зв’язків між 

окремим фоновими явищами та злочинністю [10, 

с.17-18].
 Також, А.Ф.Зелінський  при визначенні 

кримінології, як науки, а також при висвітленні 
складових її предмета, окремим пунктом наго-

лошував на “пов’язаних зі злочинністю явищах 

“відхиленої соціальної поведінки” [11, с.45, 49], 

до яких він відносив види аморальної поведінки, 

протекціонізм, побори  у різних сферах держав-

ного управління…  

З кримінологічних позицій до фонових 

явищ злочинності відносять корупцію, оскільки 

остання складає сприятливий фон для розвитку 

значної частини злочинності у різних сферах 

(ряд науковців виділяють самостійну категорію 

“корупційна злочинність” [7, с.501]). При цьому 

корупція виступає не тільки в якості соціально-

негативного явища, яке частково поглинається 

злочинністю (кримінально-праві прояви коруп-

ції), але й одним із актуальних факторів детермі-
нації злочинності. Сьогодні проблема корупції 
представляє значний кримінологічний та кримі-
нально-правовий інтерес також у зв’язку з її вза-

ємодією з організованою, економічною та поса-

довою злочинністю. Так, О.І.Гуров вважає кору-

пцію однією з обов'язкових ознак організованої 
злочинності. Під корупцією він розуміє не прос-

то давання чи одержання хабара за надання будь-

якої послуги, а «постійний зв'язок посадових осіб 

з організованими злочинцями» [4, с.205, 215]. 

Цю позицію підтримує О.В.Філімонов, який за-

значає, що в ряді випадків організована зло-

чинність і корупція пов'язані настільки тісно, що 

це дає підстави вченим виділяти корупцію як 

одну з ознак організованої злочинності [8, с.36].   

Координаційне бюро з проблем криміно-

логії Академії правових наук при розробці Кон-

цепції розвитку кримінологічної науки в Україні 
розкриття системного зв’язку з великомасштаб-

ною корупцією та “відмиванням” коштів, отри-

маних злочинним шляхом, віднесло до однієї із 
сучасних ключових проблем кримінологічної 
науки і практики на рубежі XXI ст. Ним також 

зроблено акцент на необхідності більше уваги 

приділяти розробці проблем протидії злочинно-

сті у сфері управління, насамперед в апараті 
управління економікою та соціально-економіч-

ними трансформаціями [2, с.10, 12]. 

Сучасні проблеми протидії корупції ба-

гатьма вченими пов’язуються із неоднозначним 

усвідомлення корупції на практиці та дискусіями 

стосовно визначення в теорії. Так, на думку 

Б.В.Волженкіна, «корупція - це соціальне явище, 

яке полягає в розкладі влади, коли державні (му-

ніципальні) службовці та інші особи, уповнова-

жені на виконання державних функцій, викорис-

товують своє службове становище, статус і авто-

ритет займаної посади в корисливих цілях для 

особистого збагачення або в групових інтересах» 

[3, с.8].  Цим визначенням передбачено викорис-

тання в корисливих або інших особистих цілях 

авторитету держаним службовцем, що розширює 

межі корупції, як явища, але ускладнює правову 

регламентацію протидії саме цього аспекту. 

О.М.Охотнікова визначає корупцію як систему 

відповідних стосунків між певними посадовими 

особами та кримінальним середовищем на основі 
протиправної діяльності цих посадових осіб на 

шкоду державним та суспільним інтересам, які 
виявляються у різних формах [5, с.144]. Наукові 
визначення корупції можуть її характеризувати, 

як систему або сукупність відносин, як соціальне 

явище, як діяльність. Проте найбільш повним 

для сприйняття корупції, в т.ч. і з точки зору 

кримінології, повинно стати однозначне сприй-

няття корупції в якості соціально-негативного 

явища, яке охоплює всю сукупність корупційних 

діянь, пов’язаних з неправомірним використан-
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ням особами, уповноваженими  на виконання 

функцій держави, наданої їм влади, посадових 

повноважень, відповідних можливостей з метою 

задоволення особистих інтересів чи інтересів 

третіх осіб, а також інших корупційних правопо-

рушень, які створюють умови для вчинення ко-

рупційних діянь чи є приховуванням їх або поту-

рання їм [6, с.135]. Дане визначення, сформульо-

ване М.І.Мельником, найбільш повно розкриває 
суть корупції. Але віднесення до корупції коруп-

ційних діянь та інших корупційних правопору-

шень, дещо не вірне, оскільки необхідно говорити 

про інші правопорушення, які носять детерміна-

ційний характер, тобто створюють причини або 

умови розвитку корупції чи її приховування.   

Так, корупція, як соціальне явище, вклю-

чає цілий комплекс різних протиправних про-

явів, вагому і найбільш суспільно небезпечну 

частину яких становлять злочини. Отже, спосте-

рігається своєрідне злиття двох соціально нега-

тивних явищ: корупції і злочинності. При цьому 

не можна говорити про переродження частини 

одного явища в інше, оскільки сутність і природа 

цієї  частини злочинності залишається корумпо-

ваною. При цьому необхідно погодитись і з дум-

кою М.І.Мельника, який корупційні злочини ви-

значає як окрему групу злочинів, які об’єднані не 

формальним розташуванням у Особливій частині 
Кримінального кодексу України, а цілим рядом 

спільних і обов’язкових ознак змістовного хара-

ктеру. При цьому доцільний і розподіл коруп-

ційних злочинів на такі, які носять безумовний 

корупційний характер, і такі, що набувають ко-

рупційного характеру лише при окремих умовах 

[6, с.171,174]. Виділення корупційної злочиннос-

ті у самостійну групу здійснюється за специфіч-

ними ознаками об’єкта – встановлений законом 

порядок здійснення публічної влади, об’єктивної 
сторони – неправомірне використання особами 

публічної влади, суб’єкта – особа, яка наділена у 

встановленому законом порядку повноваження-

ми щодо здійснення публічної влади, суб’єктив-

ної сторони – переслідування задоволення осо-

бистих інтересів чи інтересів третіх осіб, умисна 

форма вини.  

Також корупція здійснює функцію при-

криття діяльності організованої злочинності, пе-

решкоджає успішній протидії злочинній діяль-

ності тих організованих угрупувань, які забезпе-

чити собі прикриття через відповідних корумпо-

ваних чиновників. У тому числі це стосується й 

організованих проявів у економічній сфері в роз-
різі кримінального походження значної частини 

“тіньової”  економіки та спробам “відмити” гро-

ші, які здобуті злочинним шляхом через їх лега-

лізацію. При цьому таке корумповане прикриття 

здійснюється, як правило, двома шляхами: пер-

ший – це звичайний підкуп або “утримання” 

державних службовців та політиків, другий – це 

введення своїх представників у владні структури. 

Такий симбіоз корупції та організованої злочин-

ності призводить до безпідставного збагачення 

чиновників, проникненням кримінальних струк-

тур у державний апарат, максимальних прибут-

ків від незаконних видів діяльності та суттєвого 

посилення могутності організованої групи. 

Крім цього, корупція здійснює загально-

соціологічну детермінацію злочинності. Концеп-

ція боротьби з корупцією на 1998-2005 роки 

сформулювала суспільну небезпеку корупції че-

рез підрив авторитету держави, заподіяння шко-

ди утвердженню демократичних основ управлін-

ня суспільством, побудові та функціонуванню 

державного апарату; надання незаконних приві-
леїв корумпованим угрупуванням і кланам, під-

порядкування державної влади їх інтересам; 

сприяння криміналізації та тінізації економічних 

відносин, легалізації доходів, одержаних неза-

конним шляхом; живлення організованої зло-

чинності, насамперед економічної, в якості не-

одмінної умови її існування; порушення принци-

пу соціальної справедливості, невідворотності 
покарання; нищення духовних, моральних та су-

спільних цінностей. Усі ці властивості зу-

мовлюють у своїй сукупності  надзвичайно ве-

ликі соціально-негативні наслідки, які стають 

негативними детермінантами загальносоціаль-

ного та спеціальнокримінологічного визначення 

злочинності та цілого ряду інших соціально-не-

гативних явищ в Україні. 
Механізм впливу корупції на становлення 

індивідуальної злочинної корупційної поведінки 

проявляється через негативний безпосередній 

вплив на особистість, її морально-етичні устано-

вки, інтереси, потреби, а також через форму-

вання корупційного мікро- та макрооточення, під 

дією якого існує підвищена вірогідність обрання 

особою корупційного виду поведінки. Ко-

рупційна поведінка представляє достатньо ши-

рокий спектр різних за характером і ступенем 

суспільної небезпеки правопорушень (криміна-

льних, адміністративних, дисциплінарних) та 

порушень етики посадових осіб. При цьому спо-

стерігається тенденція, згідно з якою особа, яка 

вчинила корупційний злочин, раніше обов’язко-

во характеризувалась вчиненням менш суспіль-



Корупція як фонове явище злочинності 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2002. Випуск 161. Правознавство.                                                121 

но-небезпечних корупційних правопорушень.  За 

загальним правилом, до вчинення корупційного 

злочину особа поступово переходить від най-

менш суспільно-небезпечних, наприклад, етич-

них і дисциплінарних, до більш суспільно-небез-
печних порушень. Проте ці процеси, як і сама 

корупція, характеризується значним рівнем ла-

тентності, що створює суттєві перешкоди для 

повного і всебічного їх дослідження. 

Корупція, як негативне соціальне явище, 

здійснюючи вплив на злочинність в якості нега-

тивних макро- та мікродетермінант злочинності, 
посилює і власні якісні та кількісні показники. 

Особливо небезпечний вплив корупції проявля-

ється у підриві моральних устоїв суспільства 

шляхом деформації етичних цінностей, інтересів 

і потреб окремих громадян та осіб, які здійс-

нюють публічні функції. Саме ця властивість 

слугує підґрунтям, негативним фоном для пода-

льшого визначення корупційної поведінки.  

Корупція в Україні набуває небезпечного 

розповсюдження. У підсумках парламентських 

слухань про стан боротьби із корупцією в Украї-
ні, які відбулись 4 липня 2001 року, закріплених 

у Постанові ВРУ  від 5 липня 2001 року №2612-

ІІІ відзначено, що проблема подолання корупції 
в Україні вже втратила суто юридичний аспект і 
перетворилась у найсерйознішу політичну про-

блему, нерозв’язання і загострення якої визна-

чають міжнародне становище нашої держави та 

політичний імідж у світі. Даною постановою Вер-

ховна Рада України визнала, що рівень корупції в 

державі досяг надзвичайно високого рівня і реаль-

но загрожує конституційним основам державного 

ладу в Україні, а заходи по боротьбі із цим потвор-

ним явищем недостатні і мають, в основному, імі-
таційний характер [1, с.5]. 

Сьогодні можна констатувати той факт, що 

протидія злочинності взагалі та  “корупційній” її 
частині неможлива без комплексної протидії ко-

рупції, як соціально-негативному явищу. Така 

протидія в свою чергу неможлива без глибоких 

знань по природу корупції та пов’язаних із нею 

злочинів, їх причини та умови.  Основним досяг-

ненням в реалізації даного напрямку стало при-

йняття у 1998 року Указу Президента України N 

367/98 від 24 квітня 1998 року Про Концепцію 

боротьби з корупцією на 1998-2005 роки. Проте 

хід виконання даної Концепції не можна назвати 

задовільним. Аналіз статистики, яка відображає 

судову та правоохоронну діяльність у сфері про-

тидії корупції, показує ріст викриття корупцій-

них правопорушень, проте узагальнюючі показ-

ники залишаються незадовільними. Так, вкрай 

негативною складається практика реалізації За-

кону України “Про боротьбу з корупцією”: недо-

статня кількість осіб, відносно яких винесено 

постанови, притягується до адміністративної 
відповідальності, значна кількість адміністрати-

вних справ закривається. Так, з 1998 році в Укра-

їні відносно 6595 осіб винесені постанови про 

притягнення до відповідальності за вчинення 

корупційних дій, з них лише 2098 особи притяг-

нуті до відповідальності у вигляді штрафу, і сто-

совно 4497 осіб винесено постанови про закрит-

тя справ, у 1999 році таке співвідношення стано-

вило 6278:1990:4288, у 2000 році – 

6653:2514:4139 [10, с.18]. Отже, майже дві тре-

тини осіб уникають адміністративної відповіда-

льності за корупційні порушення в силу закін-

чення строку притягнення їх до відповідальності 
або інших обставин. Саме така незадовільна 

практика призводить до того, що корупційна по-

ведінка у вигляді адміністративних проступків, у 

зв’язку з її вчасним невиявленням та “безкарні-
стю”, в подальшому розвивається у кримінально-

правові дії. За такої ситуації рекомендовано під-

вищувати соціальний контроль та удосконалю-

вати заходи виявлення корупційних проступків, 

оформлення та перевірки матеріалів для пору-

шення адміністративних справ, а також забезпе-

чувати оперативність їх розгляду, з метою змен-

шення кількості закритих справ у зв’язку із за-

кінченням строків притягнення до адміністративної 
відповідальності. Отже, можна говорити про необ-

хідність становлення та розвитку системи ранньої 
профілактики корупційної злочинності.  

Реальна протидія корупції, як соціально-

негативному явищу, яке розвиває злочинність, 

сьогодні неможлива без чітко розпланованої ан-

тикорупційної політики та належного правового 

забезпечення. Так, незважаючи на значну кіль-

кість нормативних актів, які врегульовують пи-

тання протидії корупції (понад 120), не можна 

твердити про досконале правове забезпечення 

протидії корупції. Сьогодні спостерігається тен-

денція до активізації вирішення цього питання. 

Проте антикорупційна діяльність держави і досі 
не є однією із пріоритетних. Це пояснюється 

тим, що даний етап можна охарактеризувати як 

етап накопичення знань про корупцію, антико-

рупційну політику. Лише в кінці 2002 року Вер-

ховна рада України доручила здійснити аналіз 
антикорупційного законодавства розвинутих 

країн світу з метою визначення кримінально-пра-

вового поля корупційних діянь та імплементації 
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його норм до чинного законодавства. Проте і це 

доручення може не досягти бажаного результату, 

оскільки корупція у розвинутих країн світу суттєво 

відрізняється від  корупції в країнах, які перебува-

ють або перебували у періоді перебудо-ви. Саме 

досвід таких країн і повинен стати основою для 

розробки заходів протидії корупції в Україні.  
Проте корупції, як фоновому явищу зло-

чинності, необхідно забезпечувати реальну мож-

ливу протидію вже сьогодні. При цьому пріори-

тетними повинні бути напрямки профілактики 

зв’язків корупції із організованою злочинністю, 

злочинів у сфері економіки, соціально-економіч-

них реформ. Особливо перспективний напрямок 

профілактики корупційних злочинів та інших 

правопорушень серед державних службовців че-

рез встановлення спеціальних дисциплінарних 

норм, закладення нових засад кадрової роботи та 

забезпечення відкритості їх діяльності для віль-

ного соціального контролю за їх діяльністю. Се-

ред основних позицій загально-соціальної про-

тидії корупції особливо варто відзначити такі 
напрямки діяльності держави, як правове вихо-

вання населення із розкриттям суспільної небез-
пеки корупції, її шкідливих наслідків і змісту, 

налагодження жорсткого нагляду за впрова-

дженням механізмів виявлення,  розкриття, по-

карання корупційних діянь на всіх рівнях влади, 

забезпечення дисциплінарних норм, які виклю-

чають корупційні прояви, підвищення  матеріа-

льного та соціального забезпечення державних 

службовців. Для забезпечення спеціально-кримі-
нологічної протидії необхідно створити систему 

захисту осіб, які повідомляють про акти коруп-

ції, налагодити контроль та реєстрацію доходів, 

витрат осіб, які виконують публічні функції, 
встановлення відповідальності за безпідставне 

збагачення таких осіб під час здійснення ними 

публічних функцій, удосконалення законо-

давства із виконанням основних вимог міжнаро-

дного антикорупційного правового поля,  поси-

лення міжнародного співробітництва в боротьбі 
з корупцією. 

 При цьому антикорупційна діяльність пови-

нна забезпечуватись науковою обґрунтованістю 

заходів протидії, послідовністю їх застосування 

та детальним аналізом дієвості.  
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 

1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 

вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 

які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 

1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 

1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошко-

джень максимально жорсткою упаковкою. 

1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 

1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 

1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-

нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 

суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-

цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-

тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держс-

тандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну на-

зву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 
її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірни-

ках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 

• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою,  кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати:        

а) початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 

винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-

ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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