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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ – 

КУЗНЯ ПРАВНИЧИХ КАДРІВ 
 

У рік заснування Чернівецького універси-

тету в числі перших трьох факультетів був юри-

дичний. Його навчальний курс поділявся на три 

групи наук: права, судівництва та державознавс-
тва. Тому його тодішня назва була - факультет 

правознавства і державознавства. 

Організація навчального процесу на факу-

льтеті здійснювалася за названими групами або 

за звичною сучасною термінологією - за напря-
мами. Так, кожна з груп мала обов'язкові та фа-
культативні дисципліни. У першій, наприклад, 

обов'язковими для вивчення були: римське пра-
во, історія австрійської держави, філософія (про-

тягом перших двох семестрів). До обов'язкових 

дисциплін другої і третьої груп належали: авст-
рійське цивільне право і судочинство, австрійсь-
ке кримінальне право і судочинство, австрійське 
торгове і вексельне право, загальне й австрійське 
адміністративне право, політична економія, нау-

ка про фінанси (з особливою увагою до австрій-

ського фінансового законодавства), філософія 
права, порівняльна й австрійська статистика. 

На факультеті діяли два семінари зі своїми 

відділами. Правознавчий семінар охоплював відді-
ли римського права, німецького права, церковного 
права, австрійського приватного права, криміналь-
ного права, цивільного процесу. До державознавчо-
го семінару належали відділи народного господар-
ства, статистики, державного права управління 
(включаючи міжнародне право). Кожний відділ 
фактично був самостійним інститутом зі своїм ке-
рівником — професором, мав окрему бібліотеку. 
Щорічно особливо вдалі реферати слухачів відзна-
чались семінарськими преміями. 

До послуг студентів була спеціальна літе-
ратура. Наприкінці 1899 р. в університетській 

бібліотеці налічувалось 27800 прим. видань пра-
вової та державознавчої літератури. 

Вивчення кожної з названих вище груп на-
ук завершувалось державним іспитом (річні та 
семестрові іспити були скасовані в австрійських 

університетах у 1850 р.). Одні державні іспити з 
1893 р. дозволяли отримати ступінь доктора пра-
ва, інші — відкривали доступ на державну служ-

бу. Іспити ці проходили публічно і були дуже 
серйозним випробуванням на професійну прида-
тність. Повідомляючи про підсумки історико-

правових іспитів у 1898 р., газета "Буковина" 

відзначала, що "результат не дуже потішаючий": 

із 75 кандидатів, що з'явилися на іспит, склали 

його лише 29. 

Іспити приймалися державними комісіями, 

очолюваними, як правило, представниками крайо-
вих органів управління та судочинства. До викла-
дання основних курсів запрошувались відомі фахі-
вці римського й канонічного права (проф. Ф.Фе-
рінг), австрійського цивільного права (доц. Л.Шіф-

фнер), кримінального права (доц. К.Гіллер), полі-
тичної економії (проф. Ф.Кляйнвехтер) та інші. 
Географія запрошень була досить обширною: Ві-
день, Інсбрук, Рига, Львів, Германштадт та інші. 

Названі вище особи започаткували нав-
чальні, наукові та громадсько-політичні традиції на 
юридичному факультеті. В наступні роки тут виро-
сли викладацькі сили, окремі представники яких 
зробили б честь кожному юридикуму Європи. 

Особливе місце серед них належить Є.Ер-

ліху – одному з родоначальників сучасної соціо-

логії права. Народився він 14 вересня 1862р. у 

Чернівцях. Вчився в семінарії м.Самбора Львів-
ської області, де його батько, С.Ерліх, був адво-

катом. Закінчивши у 1886 р. Віденський універ-

ситет і отримавши вчене звання доктора права, 
Є.Ерліх займався у Відні адвокатською практи-

кою. Але основною його роботою вже тоді була 
наукова діяльність — вивчення проблем загальної 
теорії права і римського права. У 1893 р. у Берліні 
вийшла його книга "Мовчазне волевиявлення", на 
підставі якої в серпні 1894 р. він удостоєний звання 
приват-доцента. В листопаді 1896 р. за активну дія-
льність у галузі права йому присвоюється звання 
екстраординарного професора, а в 1900 р. на під-

ставі опублікованої у 1899 р. монографії "Приму-
сове і непримусове право в цивільному кодексі Ні-
мецької імперії" він отримує звання ординарного 
професора римського права. З 1900 р. і до початку 
першої світової війни Є.Ерліх жив у Чернівцях і 
працював в університеті, обираючись в 1901 р. на 
посаду декана юридичного факультету, а в 1906 р. 
— ректора університету. 

Є.Ерліх був визначним ученим-юристом. 

Майже всі його праці (особливо "Основи соціо-

логії права") неодноразово перевидавалися бага-
тьма мовами: англійською, французькою, япон-

ською. Світове визнання серед теоретиків права 
Є.Ерліх отримав як один із засновників соціоло-
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гічної школи права, особливо з того часу, коли  

створив у Чернівецькому університеті "семінари 

живого права" для дослідження правової практи-

ки і почав викладати свої соціолого-політичні 
погляди в друкованих працях. За допомогою 

учасників семінару Ерліх збирав фактичний ма-
теріал для доведення недоцільності обмеження 
правової науки дослідженням тільки тексту за-
конів і його техніко-правового застосування. На 
основі цього матеріалу він намагався дати нове 
теоретичне обгрунтування існуючого права. При 

цьому велика увага приділялась не тільки вивчен-

ню законодавства, але й дослідженню звичаєвого 
права, судової практики, явищ господарського 
життя. Є.Ерліх разом з викладачем політекономії 
Дунгером проводив екскурсії студентів на підпри-

ємства для вивчення їх виробничої діяльності. Пев-
ною мірою Є.Ерліх виявися провидцем, тому що в 
наш час соціологічний напрям в юриспруденції в 
більшості країн світу має домінуюче становище, 
набуває свого розвитку і в Україні. 

У 1897-1902 рр. на кафедрі кримінального 

права працював ще один відомий юрист, один із 
піонерів сучасної криміналістики Г.Гросс (1847-

1915). Виданий ним у 1893 р. "Довідник слідчо-

го" до сьогодні витримав багато видань в Авст-
рії, перекладений майже всіма європейськими 

мовами. У 1895 р. Г.Гросс організував перший у 

світі музей криміналістики, у 1897 р. став одним 

із засновників журналу "Архів кримінології". До 

Чернівців Г.Гросса привело прагнення викладати 

криміналістику як окрему навчальну дисципліну. 

Тут він здобув можливість відстояти свою науку, 

працював викладачем, а потім професором на 
кафедрі кримінального права. 

Про широту наукової діяльності в стінах 

університету засвідчують праці відомого еконо-

міста И.Шумпетера. Особливою популярністю 

користувались його курси для економістів та 
юристів, у т.ч. лекції з фінансового права. 

Австрійська наукова школа юристів мала 
свій вагомий позитивний вплив на формування 
правничих кадрів в краї. Після розпаду Австро-

Угорської імперії викладацьку та наукову роботу 

на факультеті здійснювали професори, що при-

були з різних університетів Румунії. Серед них 
уродженець Буковини М.Гакман, який очолив ка-
федру комерційного права, К.Редулеску (зав. кафе-
дрою кримінального права), Г.Дрегенеску (зав. ка-
федрою цивільного права) та інші. Відомим ученим 

у галузі адміністративного права і педагогом вищої 
школи зарекомендував себе проф. Е.Тарангул – 

автор праць "Сучасна держава і політичні партії", 

"Синкретизм методів і чиста теорія права". 

У 1940 році рішенням уряду УРСР юриди-

чний факультет Чернівецького університету пе-
реведено до Львівського університету. І тільки 

після проголошення України незалежною само-

стійною державою з'явилась можливість відно-

вити у складі університету юридичний факуль-
тет. За час існування оновленого факультету від-

булося 5 випусків, підготовлено понад 1100 мо-

лодих фахівців-юристів, в їх числі понад 1000 

спеціалістів та майже 100 магістрів права. Понад 

90 процентів із них працює за фахом. 

Керівництво факультету на чолі з деканом 

проф. П.Пацурківським зробило потужний крок 

у підготовці науково-педагогічних кадрів, орга-
нізації навчального процесу, забезпеченні мате-
ріальної бази. Сьогодні на чотирьох кафедрах 

факультету працює 48 викладачів, з них 5 докто-

рів наук і 26 кандидатів наук. Результати дослі-
джень співробітники факультету публікують у 

власному збірнику наукових праць, видають мо-

нографічні роботи (П.Пацурківський, А.Георгі-
ца, А.Козловський, Вишновецька С.В., Марчук 

В.П., Никифорак М.В., Щербанюк О.В.), підруч-

ники та навчальні посібники (Пацурківський 

П.С., Георгіца А.З., Вишновецька С.В.), система-
тично проводять наукові конференції, активно 

залучають до наукової роботи студентську мо-

лодь. Традиційними тут стали Ерліхівські читан-

ня. Ефективно діє на факультеті аспірантура, фо-

рмуються наукові школи з фінансового права та 
соціології права. 

З кожним роком колектив факультету 

примножує свої здобутки, гідно відзначає 125-ту 

річницю Чернівецького національного універси-

тету імені Юрія Федьковича. 

 

Ректор Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича                                                                                                          С.С.Костишин 
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Law Department of Chernivtsi National University is the forge of Legal personnel 

Summary 

The most important Landmarks of a history of Law Department of Chernivtsi National University are 

uncovered, the present stage of its formation and development is characterized in the article. 
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ЗВ’ЯЗОК  ЮРИСПРУДЕНЦІЇ  З ПРАВОВОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Юридична наука виникла, стверджувалась 
та продовжує розвиватись як юриспруденція, 
предметом якої  є поняття права та відповідне  
правове поняття держави. Теорія та історія юри-

спруденції  як єдиної юридичної науки про право 

і державу свідчить про те, що в межах даної нау-

ки дуалізм поняття права і поняття держави з 
часом долається, а необхідна понятійно-катего-

ріальна та предметна єдність досягається  саме 
на основі та з позицій відповідного розуміння 
права, що охоплює також  адекватне  правове 
поняття  держави. При цьому двом основним ти-

пам праворозуміння – юридичному та легістсь-
кому – відповідають і дві типологічно відмінні 
концепції юриспруденції. Юриспруденція, що 
розрізняє право і закон  (позитивне право) та спира-
ється  на юридичне (антилегістське, антипозитиві-
стське) праворозуміння  і юридичне поняття права, 
що охоплює і відповідне юридичне поняття держа-
ви, належить до юридичного  типу вчення про пра-
во і державу. А юриспруденція, що ототожнює 
право і закон (позитивне право) та спирається на 
легістське (позитивістське, етатистське) праворо-
зуміння  і легістське поняття права, що охоплює і 
відповідне легістське поняття держави, належить 
до легістського  типу  вчення про право і державу. 

Поділяючи загалом першу концепцію 

юриспруденції та праворозуміння, ми виходимо 

з лібертарно-юридичного поняття права і, відпо-

відно,  держави, трактуємо право як формальну 

рівність вільних індивідів, інакше кажучи, як 

всезагальну і необхідну форму свободи людей. 

Цим загальним поняттям права в єдиний предмет 
юридико-лібертарної концепції юриспруденції 
охоплюються два її об’єкти: позитивне право як 

нормативна форма свободи в умовах правового 

закону і держава як інституціональна (організа-
ційно-владна) форма цієї ж свободи  в умовах 

правової  держави, тобто вся  правова практика. 
Правова практика перебуває в органічному взає-

мозв’язку, взаємозумовленості з юридичною на-
укою. З одного боку і насамперед вона є джере-
лом пізнання, умовою існування юриспруденції. 
Цей аспект даної проблеми, на нашу думку, та й 

за свідченням інших учених-юристів, розробле-
ний досить непогано [9, с.24; 12, с.7; 18, с.36]. З 
іншого боку, правова практика є найголовнішим, 

найоб’єктивнішим критерієм істини положень 
юридичної науки, їх вічним споживачем. Саме да-
ному аспекту проблеми і присвячена наша стаття. 

Аналіз взаємодії юриспруденції та право-

вої  практики переконує, що остання, будучи 

дійсно найголовнішим, найоб’єктивнішим кри-

терієм істини положень юридичної науки, вод-

ночас не виступає в якості абсолютного критерія 
істини, а має відносний характер. Головна при-

чина цього, на нашу думку, полягає в тому, що в 
процесі практичної діяльності не відбувається  
безпосереднього  втілення істини (або знань, що 

видаються за неї). Істина – це правильне відо-

браження сущого. Несправедливо забутий тепер 

К.Маркс у свій час зазначав, що дійти  до істини 

– означає “дійти  до речей, якими вони існують у 

дійсності” [14, с.29]. А мета правової практики 

дещо інша – перетворення дійсного. Звідси оче-
видно, що правова практика перевіряє юридичну 

істину  не прямо, а опосередковано, через ефек-

тивність  правозастосування, побудованого за 
рецептами юриспруденції. Відомий знавець ме-
тодології науки Е.М. Чудінов  проблему  науко-

вої  істини  виділяє  особливо. На його думку, 

про наукову істину недостатньо  сказати, що це 
знання, яке відповідає  дійсності. Це, зазначає 
він,  знання, що відповідає фундаментальним 

аспектам дійсності, яке приведене в систему з 
допомогою теорій  та одержало  чітке  обгрунту-

вання згідно з тим  еталоном найстрогіших ви-

мог, який прийнято в даній науці на відповідно-

му  етапі її історичного розвитку [22, с.127].  Як і 
в інших сферах людського пізнання, в юриспру-
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денції до цих знань належать онтологічні явища, 
закономірності, характерні риси дійсності. Вони 

стають надбанням суспільства з допомогою мис-
лення. Пізнання цієї сторони дійсності – основа 
доцільної діяльності індивіда. 

Фундаментальні знання, як переконує сус-
пільна практика, не можуть бути перевірені шля-
хом чуттєвого споглядання. Це завдання під силу 

тільки самій практиці. Суперечлива природа 
правової практики полягає в тому, що вона  од-

ночасно є частиною дійсності та діяльності  
суб’єктів правовідносин по її перетворенню. То-

му правова дійсність змінюється та розвивається 
не тільки внаслідок дії об’єктивних закономірно-

стей, але й під впливом на неї суб’єктів право-

відносин. Для позначення дійсності, перетворе-
ної індивідом у неживій природі, в науці викори-

стовують поняття “друга природа” [16, с.87]. Що 

ж стосується соціальної дійсності, в т.ч. правової 
практики, то вона вся наскрізь за своєю суттю 

пронизана свідомою, доцільною діяльністю ін-

дивіда, у нашому випадку суб’єктів правовідно-

син, і тому не в окремій частині, а вся, без винят-
ку, належить до цієї “другої природи”. 

Юриспруденція має справу саме з такого 

роду реальністю [1, с.194]. Наприклад, така її 
частина, як історія вчень про державу і право 

вивчає думки, ідеї, теорії про ці об’єкти  дійсно-

сті, тобто для неї фактом дійсності, частинкою 

правової практики є ідея, думка, вислів індивіда. 
Коли право розглядається як регулятор суспіль-
них відносин, то воно оцінюється не в плані іс-
тини, а з точки зору ефективності, справедливос-
ті, доцільності регулятивного впливу.  До речі, 
чи є достатні підстави розглядати правові норми  

в якості висловлювань  про правову практику? 

Ми вважаємо, що законодавець, конструюючи 

правову норму, пізнає  не лише  соціальну дійс-
ність, але і її правові аспекти. Норма права не що 

інше, як відображення, образ суспільного відно-

шення та тих дій, які складають зміст правовід-

ношення. Нормативний образ, з одного боку, ви-

ступає відображенням дійсних суспільних відно-

син, а з іншого боку, це зразок  для дій їх взає-
мопов’язаних суб’єктів.  Чинна норма права не 
лише приписує  суб’єктам, як належить та як не 
належить діяти, але й примушує  їх до цього. 

Водночас вона є  відображенням практичної дія-
льності  суб’єктів врегульованих  нею суспіль-
них  відносин. Вона фіксує найдоцільніші  з точ-

ки  зору  законодавця варіанти суспільних  від-

носин та відповідних дій суб’єктів, що напов-
нюють ці відносини конкретним змістом. Зокре-

ма,  А.Ф.Шебанов  про радянське право писав: 
“Зміст кожного конкретного правила, виражено-

го в тому чи іншому законі, складає уявлення 
даного  класу про існуючі суспільні відносини 

певного виду та його бажання вчинити у відпові-
дності з власними інтересами зворотний вплив 
саме на ці відносини” [23, с.102-103]. 

Пізнання юриспруденцією правової прак-

тики має конструктивний характер. У нормах 

права у схопленому вигляді міститься інформа-
ція про об’єкти регулювання – суспільні відно-

сини, про цілі  регулювання, що відображають 
інтереси законодавця та конкретних учасників  
цих відносин. Ось це пізнання юриспруденцією 

соціальної дійсності та правової практики як її час-
тини і конструювання законодавцем на його основі 
правових норм само по собі є моментом правової 
практики, адже норма права – не тільки спосіб пі-
знання, але й спосіб становлення правової законо-
мірності. Так, ще Г.С. Остроумовим показано, що 
норми  права є особливою формою втілення  спе-
цифічної  системи правових поглядів. Він відносив 
їх до сфери  суспільної  свідомості  і водночас вва-
жав правотворчість особливим видом  правової 
практики [16, с.138-139]. 

 Взаємодії юриспруденції та правової  
практики властива  своя специфіка. Зокрема, но-

ві  результати  пізнання  юриспруденцією соціа-
льної  реальності, які суперечать чинним право-

вим нормам, не можуть безпосередньо застосо-

вуватись у правовій  практиці до внесення відпо-

відних змін у чинні нормативно-правові акти – 

цьому суперечить  принцип  законності. І лише 
опосередковано, через діяльність законодавця чи 

інших нормотворчих інституцій суспільства 
юриспруденція впливає на правову практику. У 

структурі взаємодії  юриспруденції  та правової 
практики  особливе місце займає загальна теорія 
держави і права. Дискусії  про об’єкт  і предмет  
її пізнання  мають перманентний характер і заве-
ршення їх не очікується [5, с.79; 11, с.55; 17, 

с.92; 19, с.38; 20, с.63; 21, с.218]. У даній  статті  
обмежимося лише ілюстрацією  позиції відомого 

теоретика  та філософа права Д.А.Керімова, яку  

ми також поділяємо. Зокрема, він зазначав: 
“Сумнівним було б уявлення про те, що загальна 
теорія держави і права має зв’язок з правовою 

практикою  винятково через  посередництво га-
лузевих юридичних наук. Специфіка загальної 
теорії держави і права, як і всіх інших фундамен-

тальних  суспільних наук, полягає в тому, що 

вона не тільки опосередковано, але в деяких сво-

їх проявах  і безпосередньо  пов’язана  з право-
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вою практикою зокрема та соціальною практи-

кою загалом” [8, с.68]. Цінність фундаменталь-
них теоретико-правових досліджень полягає в 
тому, що вони виявляють нові, не відомі раніше 
практиці можливості  на базі використання від-

критих  соціальних  закономірностей правової 
практики. Однак ці можливості  можуть бути  

реалізовані лише  внаслідок  успішного пошуку 

конструктивних рішень, які можливо  практично 

втілити.  Доведення фундаментальних ідей теорії 
держави і права до рівня конструктивних розро-

бок – це наукове  забезпечення  законодавчої ді-
яльності, оскільки реалізація принципово нових 

положень, як правило, пов’язана з перебудовою 

наявних, закріплених  у правових нормах   суспі-
льних відносин. 

Фундаментальні теоретико-правові дослі-
дження, як правило,  мають логічну та сутнісну 

спрямованість. Логічні, методологічні дослі-
дження необхідні. Необхідно  постійно турбува-
тись про  належний стан категоріально-понятій-

ного апарату, який би не відставав від рівня роз-
витку юриспруденції в цілому, про  методологіч-

ну озброєність юриспруденції. Та при цьому не 
варто забувати, що це все-таки не мета, а засіб. 

Науковий  інструментарій  створюється для того, 

щоб застосовувати  його до пізнання соціальної 
дійсності, зокрема, такої  частини її, як правова 
практика. Обгрунтовані загальною теорією дер-

жави і права наукові методи використовуються в 
галузевих дослідженнях, наприклад, при аналізі 
правового регулювання тієї чи іншої  галузі сус-
пільних  відносин. Такі роботи прикладного ха-
рактеру допомагають  вирішувати  часткові пи-

тання, що виникають  на практиці. Водночас 
адекватного  наукового забезпечення вимагають 
практичні проблеми  принципового  характеру, 

якісно  нова правова практика та умови її здійс-
нення, що має місце саме нині, на етапі демокра-
тичної трансформації  суспільства в цілому  та 
кожного з його інститутів. Таким науковим за-
безпеченням виступають фундаментальні дослі-
дження юридичних наук сутнісного плану, спря-
мовані насамперед на пошук та відкриття осно-

воположних  закономірностей. 

У зв’язку з посиленням уваги в сучасних 

умовах до фундаментальних досліджень  особ-

ливий  інтерес викликає  проблема  правильного 

визначення  об’єкта  та предмета  правових  до-

сліджень, теорії держави і права та юриспруден-

ції в цілому. В навчальній літературі  як радян-

ського [24, с.31], так і пострадянського періоду  

[15, т.1, с.38, т.2, с.25] таким предметом найчас-

тіше визнається держава і право,  окремо взяті та 
у їх взаємодії. Однак чи тільки держава  і право  

вивчаються юриспруденцією? А якщо  так, то чи 

не має  тут  місце свідоме або мимовільне зву-

ження об’єкта та предмета юриспруденції? Щоб 

дати правильну відповідь  на ці питання, необ-

хідно врахувати ще й ту обставину, що у держа-
ви і права як суспільних феноменів існують над-

звичайно різноманітні зв’язки з багатьма явища-
ми соціальної дійсності, зв’язки, які характери-

зують, з одного боку, соціальну зумовленість, а з 
іншого – соціальну активність, вплив держави і 
права на юридичну практику, суспільне життя  в 
цілому. Тому логічний висновок, що істинний 

предмет юриспруденції є значно  ширшим, ніж 

це нерідко вважається, що його утворює вся су-

купність державно-правових аспектів соціальної 
дійсності. Сучасний стан розвитку правової  
практики, з одного боку, та юриспруденції, з ін-

шого, вимагають дальшого поглиблення наших 

уявлень  про право. Воно не тільки стає метою, 

але і безпосереднім засобом пізнання соціальної 
дійсності. Як зазначає А.А.Козловський, вини-

кає, зокрема, потреба в більшій мірі, ніж це має 
місце нині, вивести проблематику сутності  та 
змісту права у сферу суспільних відносин, 

об’єктивних законів і закономірностей суспіль-
ного розвитку, в гіршому випадку – вийти за ме-
жі  функціонального аналізу різноманітних  іде-
ологічних утворень – принципів, норм, ідеалів та 
інших цінностей регулятивної сфери [10, с.69]. 

Державознавці і правознавці  повинні вивчати не 
тільки закономірності  власне держави  і права, 
але й закономірності їх взаємодії з економікою, 

політикою, ідеологією, з усіма сферами суспіль-
ного життя. Тобто очевидний висновок про те, що 
держава і право повинні бути зрозумілі не тільки і 
не стільки, як об’єкт  споглядання, вивчення, а як 
результат та інструмент діяльності індивідів, 
суб’єктів правовідносин. Щоб зрозуміти державу і 
право, необхідно вийти за їх  межі, виявити взаємо-
зв’язки  цих феноменів з дійсністю троякого роду: 
по-перше, з тією соціальною дійсністю, яка при-

чинно зумовила державу і право; по-друге, з тією 

дійсністю, на яку спрямована державно-правова 
діяльність; по-третє, з тією дійсністю, яка сама є 
результатом державно-правової практики. 

Різноманітність цілей, методів юриспруде-
нції зумовлюють таке ж розмаїття  та відмінності 
взаємозв’язків юридичних наук з правовою пра-
ктикою. За ознакою характеру їх зв’язку з цією 

практикою можна виділити  чотири основні типи 

юридичних досліджень: логічний, описовий  або 
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позитивний, сутнісний та конструктивний. У хо-

ді логічного типу досліджень  створюється та 
вдосконалюється  категоріально-понятійний апа-
рат юридичної науки [2, с.22-26]. Останній ви-

ступає засобом правового пізнання, теоретично-

го осмислення правової дійсності.  Чим доскона-
ліший категоріально-понятійний апарат, тим 

адекватніше, точніше можна відобразити  у від-

повідних  юридичних категоріях і поняттях  пра-
вові явища, а це є необхідною умовою ефектив-
ного впливу на правову практику. Класичним 

зразком логічного типу правового дослідження 
може бути монографія  О.М.Васильєва “Правові 
категорії”. В цій книзі основним предметом  на-
укового аналізу  виступає не право безпосеред-

ньо, а форма та структура  знань  про нього. 

О.М.Васильєв тонко зауважив, що юристу при 

оперуванні категоріями та поняттями правової 
теорії і розв’язанні завдань діалектичної логіки 

доводиться долати додатковий психологічний 

бар’єр професійно-юридичної установки мис-
лення. Професійна установка та досвід виробля-
ють у нього навики прийняття однозначних рі-
шень, застосування юридичних рішень, юридич-

них формул, що допускають лише буквальне 
тлумачення. Діалектика ж вимагає оперування 
живими, рухомими, змінними категоріями та по-

няттями, визначення сутності яких стійкі тільки  

в межах установлених зв’язків і тільки на відпо-

відний час, урахування їх протилежностей, пере-
ходів та збігів, що відображають реальний ана-
лог у всій різноманітності багатосторонніх зв’яз-
ків, рухів і розвитку [4, с.264]. Категоріально-

понятійний апарат юридичної науки формується 
з урахуванням категорій та понять, що викорис-
товуються законодавцем. Ці категорії та поняття 
відзначаються формально визначеним характе-
ром. Їх не можна змішувати з категоріями та по-

няттями власне юриспруденції. Проте більшість 
категорій та понять права створюється саме остан-

ньою. Останнім часом чимало праць із загальної 
теорії права та галузевих правових досліджень 
спрямовані на розробку якраз категоріально-поня-
тійного апарату юриспруденції, тому хибно оціню-

вати їх з прикладної точки зору, очікувати від авто-
рів таких праць пропозицій по вдосконаленню кон-

кретних юридичних норм. 

Безпосереднє вивчення нормативного ма-
теріалу, практики правотворчості, правозастосу-

вання, здійснення права, діяльності по правово-

му вихованню проводиться з допомогою дослі-
джень описового або позитивного типу. В ході 
досліджень цього типу його об’єктом є конкрет-

на юридична діяльність, власне практика в її 
безпосередньому прояві. Але не варто забувати, 

що скільки б ми не вивчали наявний стан речей, 

він від цього не зміниться. А чи мають теоретич-

ні побудови взагалі зворотний вплив на практи-

ку? Швидше всього відповідь тут повинна бути 

ствердною, однак такий вплив, як правило, не-
значний і найчастіше стосується впорядкування, 
вдосконалення окремих правових норм та інсти-

тутів. Подібні цілі переслідують чимало науково-

дослідних праць учених-юристів галузевого ха-
рактеру, пов’язані з вивченням практики засто-

сування окремих норм та інститутів права. Такі 
дослідження також необхідні. З їх допомогою 

хоча й повільно, шляхом спроб і помилок, з ура-
хуванням практичних результатів здійснюється 
процес удосконалення законодавства. Даний тип 

досліджень не пов’язаний з проникненням у сут-
ність явищ, тому його результативність щодо 

вироблення принципово нових ідей незначна. У 

подібного роду працях пропозиції по вдоскона-
ленню законодавства даються лише в межах тих 

конструкцій, які вже сформувались і функціону-

ють на практиці. 
Найглибше проникнення у зміст правових 

явищ забезпечується дослідженнями сутнісного 

типу. Такі роботи спрямовані на пошук основ 
правового регулювання, правової практики, про-

никають у незрівнянно глибші пласти дійсності, 
нерідко завершуються виявленням нових соціа-
льних закономірностей. До числа подібних робіт 
можна віднести, наприклад, книгу “Державне 
управління: теорія і практика” за загальною ре-
дакцією доктора юридичних наук, професора 
Авер’янова В.Б. У ній з врахуванням новітньої 
правової практики з’ясовуються науково-теоре-
тичні основи державного управління, конститу-

ційні та адміністративно-правові засади органі-
зації виконавчої влади, проблеми їх практичного 

запровадження. Особлива увага приділена об-

ґрунтуванню висновків, положень і пропозицій, 

спрямованих на наукове забезпечення вдоскона-
лення державного управління, шляхів і напрям-

ків здійснення адміністративної реформи в Укра-
їні [6]. Усі дослідження сутнісного спрямування 
відзначаються використанням соціологічних ме-
тодів, акцентом на вивчення об’єкта правового 

регулювання з метою виявлення можливостей 

впливу на нього засобами права. 
Дослідження логічного, описового (пози-

тивного) та сутнісного типів є у юриспруденції 
передумовою, основою для конструювання 
розв’язків проблемних ситуацій теорії і практи-
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ки. Принципові рішення законодавця, що не ма-
ють достатнього наукового обґрунтування, як 

правило, приречені на невдачу. При цьому за-
уважимо, що рішення принципового, фундамен-

тального значення неможливо отримати “на за-
мовлення”. Адже в даному випадку мова іде про 

справжнє відкриття раніше невідомого – дійсну 

наукову творчість. Фундаментальна наука, в то-

му числі і юриспруденція, має свою об’єктивну 

логіку розвитку, тому її неможливо підлаштову-

вати під злободенні потреби практики. На основі 
проникнення в закономірності права, юридичної 
практики, всієї правової надбудови створюються 
передумови для конструктивного типу дослі-
джень, що лежать в основі правотворчої діяльно-

сті. В ході таких досліджень науковець потрап-

ляє в своєрідну лабораторію законодавчої діяль-
ності, в якій створюються різні концепції майбу-

тнього закону, різноманітні варіанти законодав-
чих рішень, один з яких і обирається після цього 

для реалізації його на практиці. У конструктив-
ному дослідженні можуть бути вироблені ради-

кальні заходи по вдосконаленню законодавства. 
Однак у такому випадку перед їх впровадженням 

у повномасштабному плані стає доцільним про-

ведення правового експерименту з метою прак-

тичної перевірки нових ідей. Конструктивним 

ідеям, що висунуті в ході наукового досліджен-

ня, важко конкурувати з конструкціями, що вже 
стали надбанням правової практики та виправда-
ли себе. Та вони в перспективі можуть забезпе-
чити ще ефективніші розв’язки проблем правової 
практики в порівнянні з тими, що були одержані 
раніше. Тобто, якщо з допомогою описового (по-

зитивного) та сутнісного типу досліджень право-

вої практики досягається знання сущого, то 

конструктивний тип досліджень ставить своєю 

метою з’ясування належного, таких ідей, які ві-
дображають не безпосередньо дійсність, а її по-

тенційні можливості. Ідеї конструктивного зміс-
ту не тільки самі по собі безпосередньо зорієнто-

вані на практичне втілення. Вони водночас вияв-
ляють практичну цінність робіт інших типів до-

слідження в тій мірі, в якій спираються на їх ре-
зультати. Елементи конструктивного мають міс-
це і в дослідженнях логічного типу. Коли дослі-
дник вивчає право, правове регулювання, суспі-
льні відносини як предмет правового впливу, то 

в його ході відкриваються нові закономірності і 
правові явища, які відображаються у нових кате-
горіях та поняттях. Звичайно, останнє надзви-

чайно рідко має місце у чистому вигляді. Як пра-
вило, уточнюються, коректуються, вдосконалю-

ються традиційні категорії та поняття юриспру-

денції. Це зумовлено тим, що якісні параметри 

правової практики змінюються не так динамічно 

і часто, як її кількісні показники, а саме: на пі-
знання перших та других і спрямована юриспру-

денція. 
Правовій практиці, на відміну від юридич-

ної науки, властива самостійність, вона може 
існувати і не вдаючись за послугами до юрис-
пруденції. Однак цю можливість правової прак-

тики не варто гіперболізувати, адже в такому 

випадку вона прирікає себе на розвиток шляхом 

спроб та помилок, шляхом відбору випадкових 

знахідок. Найголовніше покликання юриспруден-

ції в тому й полягає, щоб виключити чи хоча б ско-
ротити цей шлях, полегшити його самий та можли-

ві його наслідки. Перший варіант забезпечується 
відкриттям фундаментальних закономірностей 

правової практики з наступною розробкою на їх 
основі конструктивних ідей. Другий варіант – при-

скіпливим, скрупульозним вивченням практики, 

щоб якомога швидше з’ясовувались та виправля-
лись помилки та оперативно узагальнювався і по-
ширювався прогресивний досвід. 

Глибинні, на онтологічному рівні зв’язки 

юридичної науки і правової практики підмічені 
давно. Ще Р.Ієрінг писав: “Я б визначив юрис-
пруденцію як осад здорового розуму у питаннях 

права. Вона саме і є осадом, тобто нагромаджен-

ням здорового глузду безкінечної множини інди-

відів, скарбницею висновків досвіду, з яких ко-

жен повинен був тисячі разів витримати критику 

мислячого розуму і практичного життя. Хто вміє 
володіти цією скарбницею, той уже не обмежу-

ється тільки своїм слабким розумом, ... а працює 
з допомогою мислячої сили попередніх поколінь 
та досвіду минулих віків і тисячоліть” [7, с.15]. В 

наукових дослідженнях з усіх підрозділів юрис-
пруденції найчастіше зустрічається змішаний 

тип дослідження, коли вивчення правових норм, 

їх дії пов’язане з проникненням у сутність цих 

норм і правовідносин, що виникають на їх осно-

ві, з виробленням пропозицій по вдосконаленню 

законодавства та правозастосовчої практики. 

Правова практика, щоб бути пізнаною, вимагає 
від її дослідника застосування всього вироблено-

го юриспруденцією арсеналу методів, засобів і 
форм. Розмежування досліджень правової прак-

тики науковцями на чотири розглянутих нами 

вище типи дозволяє уточнити їх закономірні 
зв’язки з практикою, показати, що ці зв’язки мо-

жуть мати суттєві відмінності у їх змісті в зале-
жності від характеру дослідження, але воно є 
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відносини і має умовне значення. Для юриспру-

денції і правової практики в усі часи в однаковій 

мірі потрібні дослідження усіх зазначених типів. 
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the levels and forms of knowledge of a legal reality by science of law are uncovered in the article.
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ГНОСЕОЛОГІЧНА  КОНЦЕПЦІЯ  ПРАВА   

 

1. Чи потрібна ще одна концепція ?  Як 

спосіб організації і розвитку наукових знань фо-

рмулювання концепції завжди необхідне в будь-
якій сфері теоретико-правових досліджень. Без 
визначення певної концептуальної схеми наяв-
ний емпіричний матеріал або теоретично значи-

ма інформація постає як аморфна маса знань, 
реальна значимість і можливість конструктивно-

го використання якої залишається неясною. 

Тільки раціонально вибудована концепція надає 
можливість “висвітити” цінність того чи іншого 

блоку інформації, а емпіричного плану факти 

дозволяють ефективно корегувати процесом 

вдосконалення й уточнення самої концепції. Без 
визначеної концепції будь-які міркування зали-

шаються лише “думками з приводу…”, інформа-
ційними репліками, ненаправленим процесом 

безрезультатного просування. Концепція є фор-
мою самоорганізації науки. Складною, оскільки 

передбачає системний тип мислення; ризикованою, 

оскільки свідомо відкривається для критики; необ-

хідною, тому що тільки з нею пов’язується реальне 
просування в розвитку науки. 

В праві існує безліч концепцій як стосовно 

загальної природи права, так і відносно розумін-

ня окремих інститутів чи базових галузевих ка-
тегорій і понять. Така кількість концепцій значно 

ускладнює й уповільнює процес знайомства з 
ними,  визначення їх пізнавальної цінності й тео-

ретичного їх засвоєння. Але якщо уявити на мить 
ситуацію повної відсутності цих концепцій, то 

орієнтація в накопиченому інформаційному ма-
теріалі і, тим більше, його засвоєння стають вза-
галі абсолютно неможливими. Будь-яка концеп-

ція вже тому завжди необхідна, що вона є не 
тільки формою систематизації накопиченого ма-
теріалу, але й спробою засвоєння його, опану-

вання наявним матеріалом. Між концепціями 

існує жорстка конкуренція, наслідком якої є ви-

живання з них найбільш обгрунтованих і пере-
конливих. Концепція є формою і механізмом 

розвитку науки і без неї вона не отримує якісно-

го зростання, залишаючись на рівні неоформле-
ного кількісного розширення. 

2. Критерії наукової концепції.  По-

перше, концепція це завжди концептуальна схе-
ма, а точніше, система концептуальних схем, по-

нять, категорій. Вершину цієї ієрархічної, тобто 

дедуктивної системи займають основні фунда-
ментальні постулати, з якими пов’язані і з яких, 

по-суті, випливають інші важливі положення 
концепції. По-друге, концепція повинна поясню-

вати наявний фактичний матеріал теоретичного  

й емпіричного плану і не суперечити йому, ін-

акше істинність концепції піддається сумніву, 

вона визнається такою, що не відповідає дійсно-

сті. По-третє, концепція повинна, окрім того, по-

яснювати певні факти і явища, які не отримали 

чіткого пояснення в уже існуючих теоретичних 

схемах, інакше потреба в новій концепції відпа-
дає. Виключенням тут може бути варіант винай-

дення більш простих способів пояснення вже 
пояснених явищ. По-четверте, концепція обо-

в’язково повинна виконувати  й прогностичну 

функцію, тобто, виходячи з основних своїх по-

ложень робити ризиковані передбачення з метою 

подальшої їх перевірки і підтвердження  чи за-
перечення істинності висновків концепції. З цьо-

го видно, що концепція повинна бути розроблена 
не тільки як дедуктивна, а й як гіпотетико-

дедуктивна система. По-п’яте, в концепції пови-

нен формулюватися метод розв’язання проблем. 

Критерієм новизни концепції завжди є новизна й 

ефективність розробленого в ній метода. В мето-

ді акумулюється увесь еврістичний потенціал 

концепції. По-шосте, концепція повинна отрима-
ти системно-історичне обгрунтування. Тобто 

розкрити свої системоутворюючі можливості, а 
саме здатність упоряднення наявного матеріалу і 
власної самоорганізації, визначення себе як еле-
менту системи більш високого рівня, так і власне 
самовизначення стосовно інших її елементів в їх 

історичному розвитку. На останок, концепція 
повинна бути відкритою концептуальною систе-
мою, здатною до розвитку, уточнення і наро-

щення еврістичного потенціалу.    

3. Специфіка гносеологічного підходу в 

праві. Істина – основна, центральна категорія 
гносеологічної науки, теорії пізнання. Праву ж, 

щоб бути справедливим, неминуче необхідно 

бути істинним, а отже, пізнавальним, гносеоло-

гічним. Право принципово не може реалізовува-
ти своє призначення без постійних, інтенсивних 

пізнавальних процесів, оскільки істина ніколи не 
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буває статичною. Статична істина завжди є нас-
лідком зупинки пошуку, стагнації пізнання, і на 
фоні тотальної динаміки та розвитку світу вона 
неминуче перетворюється на хибу, а тому й не 
може слугувати основою права і справедливості 
як його мети.  

Так, неефективний закон - це закон, який 

прийнято без належного вивчення природи і 
структури соціальних потреб, якими він був ви-

кликаний до життя, без урахування обов’язкових 

правил юридичної техніки, безпосередньо по-

в’язаної з правотворчістю, без урахування спе-
цифіки правосвідомості суб’єктів-реципієн-тів, 
на яких розрахований даний закон, побудований 

на незнанні, на необгрунтованих положеннях і 
фактах, на неврахованих інтересах або інтересах 

груп, зацікавлених в обмеженні інформації. Це, 
зрештою, юридичний документ, у процесі “наро-

дження” якого на певному етапі були за-
блоковані пізнавальні процеси, і він “з’явився” 

гносеологічно недосконалим. І саме в тих його 

ланках, де колись було щось не враховане, недо-

пізнане, цей закон буде давати “збої”, проявляти 

свою неефективність. Неефективність - це ре-
зультат певної недопізнаваності норм, це свід-

чення їх негносеологічності. Гносеологічність 
норм права - найнеобхідніша умова їх істинності. 
Істинність є головним принципом поєднання но-

рмативності та справедливості. Справедли-

вість не може бути хибною, істина ж не може 
бути ненормативною. Несправедливість норми є 
опосередкованим критерієм її неістинності. 

Зумовленість справедливості пізнанням з 
необхідністю породжує проблему гносеологічно-

го обгрунтування права як такого, що має за ос-
новну свою мету втілення в суспільні відносини 

ідеалів справедливості. Функція розкриває сут-
ність, сутнісну залежність. Універсальність, ін-

тенсивність пізнавальної функції права свідчить 
про пізнавальну сутність, гносеологічну природу 

права. Пiзнання пронизує всi  елементи процесiв 
правоутворення, правотворчостi й праворе-
алiзацiї, складає саму їх сутнiсть [2]. Право може 
виникати, iснувати, реалiзовуватися тiльки у 

формi пiзнання. Вiдсутнiсть або  свiдома стагна-
цiя пiзнавальних процесiв у правi автоматично  

веде до неправових рiшень i гносеологiчно зумо-

вленого безправ'я. Отже, пiзнання складає най-

глибиннiшу характеристику права. Є пiзнання - є 
право, немає пiзнання - немає  й права [4]. Право 

без пiзнання переростає в безправ'я. 
4. Гносеологія норми права.  Основним 

елементом, первинною субстанцією, з якої почи-

нається формування системи права, є правова 
норма. Саме в цій первинній клітині правової 
матерії акумулюється регулятивний досвід сус-
пільства як специфічний вираз складних пізнава-
льних процесів, пов’язаних з пошуком і осмис-
ленням найбільш ефективних способів організа-
ції соціальних взаємодій [1]. Але норма права є 
не тільки гносеологічним результатом практич-

ного соціального досвіду. Своєю логічною стру-

ктурою, складом і динамікою елементів вона 
об’єктивно передбачає необхідність пізнавальної 
активності суб’єктів правовідносин.  

Однак, в пізнавальному плані правова но-

рма характеризується певною суперечливістю. Є 

сі підстави стверджувати про наявність гносео-

логічної антиномії норми права. Адже, з одно-

го боку, норма права - це результат (статика) 

пізнання і тому постає як уявлення про істину в 
даний момент; з іншого боку, норма права - це 
процес (динаміка) пізнання, оскільки, сформу-

льована відносно й на основі причин і обставин 

минулого, вона може виявитися хибною щодо 

причин і обставин майбутнього, а тому має бути 

пристосована до них. В усякому випадку її адек-

ватність і регулятивність стає проблематичною. 

Сьогоднішня істина завтра може стати хибою, як 

і навпаки. Тому абсолютизація норми права як 

істинної норми автоматично призупиняє пізнава-
льний процес і перетворює її в хибу. Парадокс, 
як бачимо, полягає в тому, що визнання норми 

тільки як істинної поступово перетворює її в хи-

бність, і навпаки, усвідомлення неповноти норми 

актуалізує пізнавальні процеси і в такий спосіб 

забезпечує максимально можливу її істинність, 
але при цьому неминуче послаблюється її норма-
тивність. Отже, створена правова норма – це зав-
жди або реалізація наявного теоретико-правового 

знання, або теоретизований експеримент, теоре-
тичний запит до соціальної реальності, яка має 
дати відповідь на питання законодавця про прави-

льні прогнози або про хибність припущень, недо-

враховані обставини тощо. 

Вказана гносеологічна навантаженість 
правової норми свідчить про те, що право не 
може існувати і функціювати поза пізнавальни-

ми процесами у суспільстві й у житті індивіда. 
Норма постає своєрідним акумулятором і каталі-
заторм процесів правового пізнання, без яких 

вона втрачає можливість реалізації своїх основ-
них функцій. Тому можна сказати, що пізнання є 
однією з фундаментальних властивостей, ознак, 

істотних рис норми права (а в більш загальному 

плані - й права в цілому). Гносеологічність право-
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вої норми є необхідною умовою її регулятивності. 
Пізнання породжує нормативність права й забез-

печує його регулятивність. Без відповідних пізна-
вальних процесів норма права поступово “вмирає”, 

стає хибною, соціально шкідливою, тому пізнання 
для норми завжди є джерелом її життєздатності, 
юридичної енергії та результативності. 

5. Гносеологія системи права.  В процесі 
свого функціонування право постає як специ-

фічний гносеологічний механізм виявлення логі-

чної структури соціальних взаємодій, на основі 
якої воно тільки й може будувати свою регуля-
тивну діяльність. Право виявляє струк-турно-

функціональні закономірності соціальної дина-
міки, яку виражає в певній сукупності юридич-

них формул. Гносеологічно-правова система сус-
пільства має багаторівневу структуру, що дозволяє 
оперативно і максимально адекватно розв’язувати 

пізнавальні проблеми, що постійно виникають і 
пов’яза-ні з регулюванням соціальних взаємодій. У 

загальному плані в даній структурі можна виділити 

п’ять гносеологічно-правових рівнів: загальнопра-
вовий, міжгалузевий, галузевий, спеціальний, кон-

кретний. Усі ці рівні постають як специфічні 
ешелони пізнавальної експансії права у сферу 

соціальної динаміки. Пізнавальна активність, 
характер гносеологічної мобільності вказаних 

рівнів досить відрізняються одне від одного, хоч 

усі вони взаємопов’язані між собою, взаємовп-

ливають і взаємозумовлюють одне одного.  

Найбільш динамічним є нижній конкретно-

нормативний рівень пізнавальної активності, 
безпосередньо зав’язаний на соціальну матерію, 

на розв’язання найбільш нагальних проблем со-

ціальних взаємодій. Рівень інституту права утво-

рює якісно нову гносеологічну структуру. З на-
явного нормативного матеріалу, який тут постає 
як своєрідна конкретно-емпірична правова фак-

тографія, вже здійснюється добір норм, шо мо-

жуть виконувати функції більш універсальних 

правил і моделей соціальних відносин. На дано-

му рівні вже відбувається певне осмислення но-

рмативного матеріалу, виявлення його логічної 
структури і взаємоузгодженості, усуваються су-

перечливі норми, доповнюються нові, що необ-

хідні для логічної повноти інституту. Тому ін-

ститут права вже постає як самостійна структур-

но-функціональна гносеологічна система зі свої-
ми власними закономірностями, логічно виявле-
ними принципами, основними формулами і від-

повідними процедурами.  

Гносеологічний рівень галузі права харак-

теризується пізнанням фундаментальних зако-

номірностей функціонування цілої сфери суспі-
льних відносин. Тут право постає вже як своєрі-
дний акумулятор знань про структурно-функ-

ціональну динаміку самостійного соціального 

шару, бере на себе відповідальність перед суспі-
льством за адекватне управління цією сферою 

його життя. Тому знання і дослідження особли-

востей, специфіки й закономірностей його функ-

ціонування тут мають осбливе значення, без них 

неможливе здійснення регулятивних завдань. 
Галузь як самостійне правове утворення вимагає 
значної роботи щодо логіко-структурного узго-

дження положень і принципів її інститутів, зага-
льного нормативного матеріалу, забезпечення 
його несуперечливості, повноти, ясності й заве-
ршеності. Ці завдання виконуються за допомо-

гою засобів юридичної техніки, кодифікаційної 
методології і складають досить непросту пізна-
вальну діяльність. Можна стверджувати, що на 
рівні галузі кодифікація є основним видом пра-
вового пізнання, гносеологічна природа якого ще 
потребує спеціальних досліджень.  

На рівні системи права активність право-

змін істотно уповільнюється. Тут діють фунда-
ментальні принципи, які стали багатовіковим 

надбанням суспільства, концентрацією його со-

ціально-історичного досвіду і тепер утворюють 
міцний каркас соціальних взаємодій, основу і 
фундамент суспільства в цілому. Система права 
тому найбільш консервативне гносеологічно-

правове утворення, в ній відображається струк-

турно-організаційна самосвідомість суспільства, 
яка пов’язана з його культурою і національно-

історичною ментальністю народу. Зміни в сис-
темі права завжди пов’язані з певними револю-

ційними перетвореннями в житті суспільства, 
загальноідеологічними трансформаціями і до-

сить болісно відображаються на техніко-

юридичному стані правових інститутів і на соці-
альних відносинах, які вони покликані врегульо-

вувати. Загалом же відлагоджена система права 
суспільства є здоровою консервативною істори-

ко-правовою основою його стабільності й могут-
ності. У цьому відношенні має сенс твердження 
представників історичної школи права про ево-

люційний хід розвитку правової системи, відсут-
ність у ньому різких змін і перестри-бування че-
рез необхідні етапи, оскільки право поступово 

розвивається з народного духу, національно-

психологічних особливостей соціа-льно-історич-

ного розвитку народу і тому є його чи не найцін-

нішим надбанням у загальному історичному роз-
вої. Інша справа, що формування збалансованої 
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ефективно діючої системи права з гармонійно 

взаємопов’язаними і взаємозумовле-ними галу-

зями й інститутами права є наслідком величез-
ної, довготривалої пізнавальної активнос-ті сус-
пільства, пов’язаної як з осмисленням соціально-

історичних особливостей глобальних макропро-

цесів у суспільстві, так і з постійною рефлексією 

та логічним узгодженням наявного правового 

матеріалу, накопичених правових цінностей і 
техніко-юридичного досвіду. У цілому норма 
права, інститут, галузь і система права як цілісне 
структурне утворення постають sui generis гно-

сеологічними таксонами, одиницями пізнаваль-
ної ативності правової форми, врахування спе-
цифіки яких тільки й може дозволити розробити 

загальну гносеологічну теорію права як специфі-
чний тип правової раціональності. 

6. Гносеологія як метод права.  Гносео-

логія завершується в методі. Є певна таємниця 
методу. Метод визначає все. З одного боку, він є 
результатом теорії, а з іншого, як розгорнута 
схема пізнавального діяльності, сам створює те-
орію, є її основою. Теорія в подальшому лише 
коригує метод. Будь-яка концептуальна модель 
права концентровано виражає свою сутність у 

специфічному формулюванні методу права. Ко-

жна концепція, чи то юриспруденція понять, 
природне право, чи право позитивне - це певний 

метод. Метод права - це завжди логіка реалізації 
та розвитку права, в усякому випадку, певне ро-

зуміння цього розвитку. Гносеологія права як 

наука також будує свою модель права, гносеоло-

гічну концепцію права. За своїм характером це 
динамічна концепція, оскільки визнає пізнання 
самою сутністю права. Пізнання ж - процес не-
скінченний і суперечливий, тому гносеологічна 
концепція зорієнтована на право як на відкриту, 

динамічну систему. Це проявляється у формулю-

ванні її методу. Він, з одного боку, суто конкре-
тний і спрямований на роботу з позитивною дог-
матикою як специфічним виразом правової сис-
теми суспільства. З іншого боку, гносеологічний 

метод права завжди може залишати тією чи ін-

шою мірою відкритою проблему чи то онтології, 
чи то соціальної проекції права, чи його специ-

фічної логіки. Незмінним є тільки сам каркас, 
чиста структура пізнавально-правового процесу, 

а саме онто-гносео-логічна модель з її специфіч-

ним методом права. Ця чиста структура постає 
тепер комплексним критерієм, контрольним 

пунктом, індикатором повноцінності й істиннос-
ті будь-якої конкретної школи чи напряму права. 
Як тільки оголошується певна онтологія, вона 

відразу ж має перевірятися на гносеологічну ре-
левантність, соціальну адекватність і логічну 

експлікативність. Задається інша гносеологія, 
логіка чи соціологія - механізм її перевірки та-
кий самий. Головне, щоб на індикаторі чистої 
онто-гносео-логічної моделі, заповненої конкре-
тною концепцією права, “загорілася лампочка”, 

яка засвідчить, що концепція ця хоча б потен-

ційно повна, несуперечлива і є моментом істини. 

А далі, переходячи від однієї конкретної моделі до 
іншої, ми переходимо від істини першого порядку 
до істини другого порядку і т.д. Матеріалом же, 
який нам дозволить судити про автентичність об-

раної онтології, гносеології чи логіки, нас цілком 

забезпечує сучасний рівень розвитку філософії, 
гносеології, логічної науки і самого права.  

Отже, гносеологія права – це наука про за-
кономірності правового пізнання як необхідної 
умови функціонування і розвитку самого права. 
Гносеологічний метод права – це епістемологіч-

ний механізм узгодження і взаємодії онтологіч-

них та логічних засад права як специфічний ви-

раз пізнавальної динаміки і розвитку самого пра-
ва. Цей метод показує, що утворення певної кон-

цептуальної моделі не означає завершеності пі-
знання права. Право пізнавально невичерпне, 
оскільки пізнання є самою сутністю права, най-

глибшою його характеристикою [6]. Право без 
пізнання перестає бути правом, бути правдою, 

стає несправедливим, неправом, антиправом. Ре-
гулятивність права є тільки похідною пізнаваль-
ної сутності права.  

7. Система гносеології права. Як же 
створити, сформувати таку єдину, цілісну систе-
му пізнавально-правової методології? Найбільш 

раціональним шляхом, на наш погляд, є інвента-
ризація існуючих моделей права, співвідношення 
та порівняння їх між собою. Здається, можна за-
губитися в цьому розмаїтті правових концепцій, 

однак запропонований аналіз їх з погляду онто-

гносео-логічної структури, притаманної всім їм, 

значно спрощує завдання. Оскільки основних 

типів таких структур, як було показано вище, не 
так багато, до них нескладно й несуперечливо 

можна звести й весь плюралізм їх пізнавально-

правової методології. Як зазначав відомий мето-

долог права Б.А.Кістяківський, “методологічний 

і гносеологічний плюралізм... не виключає моні-
зму в остаточному синтезі” [3, c. 13]. Саме плю-

ралістичний характер існуючих правових конце-
пцій, з яких утворюватиметься єдина гносеологі-
чна система права, забезпечить їй різноплано-

вість, гнучкість і життєздатність. 
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8. Гносеологія права та інші концепції 
права. Яким би не було розуміння природи пра-
ва в тій чи іншій концепції чи національно-

правовій системі, нам неминуче треба відповісти 

на питання, як ми це пізнали, як ми це відкрили. 

Може наше уявення про природу права було 

сформоване на основі заздалегідь хибних з по-

гляду сучасної гносеології пізнавальних прийо-

мів і методів. Право взагалі неможливо розгля-
дати без паралельного теоретичного усвідомлен-

ня шляхів його пізнання, адже ми завжди отри-

муємо таке право, залежно від того, якими мето-

дами ми його відкрили і розробили. Інші методи 

- інше право, інша теорія пізнання - інша теорія 
права [5]. Скільки гносеологічних концепцій - 

стільки й концепцій права. 
Такий методологічний висновок засвідчує, 

що вже недостатньо використовувати розрізнені 
пізнавальні методи у праві невідомого або сум-

нівного епістемологічного походження. Методи 

права мають бути надійно обгрунтованими, а 
право - стверджуватись і розвиватись на основі 
концептуально цілісної системи методів і прин-

ципів пізнання. Необхідно здійснити генеральну 

інвентаризацію основних концепцій права, рете-
льно проаналізувати їх, з одного боку - онтологі-
чні, а з іншого - методологічні проекції і таким 

чином виявити найбільш ефективні підходи до 

розвитку природи і закономірностей розвитку 

права й, відповідно, найбільш адекватні засоби 

реалізації цієї природи у соціумі.  
Подібно до того, як філософія права Гегеля 

була проекцією його тотального вчення про аб-

солютний дух як субстанцію світу, так само 

будь-яка правова концепція є певним відобра-
женням відповідної глобальної онто-гносео-

логічної макромоделі. Логічний зв’язок тут досить 
жорсткий: право - соціальне явище, воно визнача-
ється природою людей, характером соціуму та їх 
загальною природною детермінацією. Але ні при-

роду, ні соціум, ні людину право не може знати 

краще, ніж саме себе, краще їх може знати тільки 

філософія, а пізнавати - гносеологія. Будучи реаль-
ним породженням людини і соціуму, право і в інте-
лектуальній сфері неминуче є проекцією концепту-
альних моделей світу. Тому зовсім небезпідставно 
говорити про інвентаризацію теоретико-правових 
концепцій, адже всі вони з визначеною вище логіч-
ною необхідністю мають основну “прописку” в 
якійсь макро онто-гносео-логічній моделі, є її пра-
вовою редукцією, що виражається у формулюванні 
певного поняття права.  

9. Історичне обгрунтування гносеології 
права.  Гносеологічні моделі права, розкриваю-

чи структуру його обгрунтування, можуть вияви-

тися зовсім безкровними і нежиттєздатними, як-

що не будуть грунтуватися на глибинних засадах 

національної енергії та потенціалу соціально-

історичних надбань. В такому разі вони важко 

знаходитимуть шлях до впливу на правотворчий 

процес, часто сприйматимуться правовою систе-
мою як “чужорідне тіло”, ігноруватимуться нею. 

Тому є сенс говорити про наявність соціально-

історичної компоненти в пізнанні права, враху-

вання якої значно ефективізує асиміляцію гносе-
ологічних структур у правотворчий процес. Під-

ставою для такого висновку є специфіка і харак-

тер утворення правових систем. 

Фактично усі відносно самостійні етапи в 
історичному розвитку суспільства чи окремої 
країни пов’язані з появою нових концепцій і на-
прямків у правовій ідеології. Відповідно, всі ці 
концепції по-своєму тлумачили природу права, 
його соціальне призначення, особливості форму-

вання та функціонування. Це дає всі підстави 

стверджувати, що в процесі пізнання права не-
минуче присутня соціально-історична компонен-

та, яка накладає істотний відбиток на характер 

правопізнання і правореалізації. Чи є постійною 

історичною обмеженістю правової гносеології 
те, що всі свої концептуальні досягнення вона 
має помножувати на історичний коефіцієнт? Зо-

всім ні, навпаки, саме в цьому її сила. Вона про-

являється в гносео-історичній закономірності 
розвитку права: кожна історична концепція пра-
ва, чи то природнича доктрина, юриспруденція 
понять, правовий соціологізм, чи екзистенціалізм 

і т.ін., відкривають у праві тою чи іншою мірою 

якусь фундаментальну, позачасову рису, харак-

теристику чи властивість саме глибинної сутнос-
ті права як такого. Ці відкриття стають значним 

досягненням в історичному розвитку правопіз-
нання й утворюють культурно-правову скарбни-

цю суспільства. З іншого боку, при розбудові 
конкретних державно-правових систем потрібно 

не тільки враховувати сучасні соціально-

історичні умови, але й концептуально трансфор-

мувати, тобто помножити на історичний коефіці-
єнт, попередні досягнення в пізнанні права для 
того, щоб вони були релевантні сьогоднішньому 

соціуму. Отже, конкретно-історичне відкриває 
вічне у праві.  

10. Гносеологія права в системі філософії 
права.  Право наскрізь філософізоване явище. Це 
проявляється на всіх рівнях правової матерії, стосо-
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вно всіх аспектів філософського знання: онтологіч-
ного, гносеологічного, логічного, аксіологічного і 
навіть естетичного. Так, будь-яка національно-
правова система, не кажучи вже про ту чи іншу фі-
лософсько-правову концепцію, базується на певній 

явно чи неявно прийнятій онтології, що зумовлює 
як політику права загалом і процеси правозастосу-
вання, так і методи правового пізнання, засоби роз-
гортання права і правореалізації. 

На рівні гносеології зв’язок філософії і 
права ще більш очевидний, ніж на рівні онтоло-

гії. Право - тотально гносеологізоване явище. 
Більше того, є всі підстави стверджувати, що пі-
знання постає найглибиннішою сутністю права: 
є процес пізнання - можна говорити про наяв-
ність права, немає пізнання - немає й права. Не-
можливо винести справедливий вирок, не дізна-
вшись при істинні обставини справи; неможливо 

прийняти правовий закон, не проаналізувавши, 

не пізнавши соціальну ситуацію в суспільстві; а 
прийнявши справедливий закон, неможливо спо-

діватися на його ефективну дію, якщо не виявити 

гносеологічні особливості функціювання право-

свідомості суб’єкта права. Який би ми не взяли 

елемент правової дійсності, він завжди є гносео-

логічно навантаженим, а будь-який факт реаліза-
ції права завжди пов’язаний з певною гносеоло-

гічною інтенсивністю. Саме ця обставина дає 
підстави стверджувати, що пізнавальний аспект 
права є його обов’язковою сутнісною ознакою, а 
пізнавальна інтенсивність права - необхідною 

умовою його існування. 
Розуміння філософії права як теорії пі-

знання права не може не викликати амбівалент-
них почуттів у юриста й однозначної симпатії у 

філософа, та водночас і критики останнього. 

Дійсно, зведення філософії тільки до пізнання 
не лише нівелює її, але й відкидає фундамента-
льні проблеми взаємозумовленості онтології та 
гносеології, онтології та аксіології, гносеології 
та логіки, логіки й аксіології та ін. Та чи інша 
гносеологія, звичайно, не може не бути зумов-
леною явно чи неявно прийнятою онтологією, а 
певна гносеологія зумовлює і специфічну логі-
ку пізнання світу загалом, і права, зокрема. То-

му структура філософії права (за аналогією з 
логічним квадратом, що зображає функціональ-

ні взаємозалежності вичерпного переліку мож-

ливих суджень) нагадує специфічний “філософ-

сько-правовий квадрат”, елементами якого є 
такі розділи знання, як онтологія права, гносео-

логія права, аксіологія права і логіка права. 
Обмеження філософії права теорією пізнання 
права є зведенням її тільки до гносеології пра-
ва. При такому розумінні філософії права вона 
постає наукою, що задає універсальну макро-

модель правової дійсності, конкретні ж філо-

софсько-правові концепції є специфічними, ін-

дивідуальними проявами цієї універсальної ма-
кромоделі. З цієї точки зору філософію права 

можна визначити як науку про закономірно-

сті вивчення сутнісної природи права як ди-

намічної єдності його онтологічних, гносео-

логічних, аксіологічних і логічних засад.  

Отже, гносеологічна концепція права прете-
ндує на обгрунтування окремої теоретико-правової 
науки - гносеології права, істотної складової систе-
ми філософії права, предмет якої – вивчення зако-
номірностей правового пізнання як необхідної умо-
ви функціювання і розвитку самого права.  
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ОСНОВНІ ТИПИ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  

ПРЕДМЕТА СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА  

 

Сучасний розвиток гуманітарних і суспі-
льних наук характеризується зростанням, погли-

бленням та зміцненням тенденцій інтеграції, он-

тологічним і гносеологічним взаємопроникнен-

ням. Досліджуючи проблеми методології права 
та  взаємозв’язку  правознавства з природничи-

ми, технічними та суспільними науками, відомий 

російський науковець Д.А.Керімов підкреслює: 
“Співвідношення, взаємодія та інтеграція наук 

зумовлені не лише внутрішньою логікою та тен-

денціями розвитку самої науки, але й потребами 

практики, які ставлять перед наукою такі ком-

плексні завдання, які будь-яка галузь знання не в 
змозі вирішити нарізно” [4, с.84].  Необхідність 
інтегративного підходу до правопізнання випли-

ває з головного інтересу осмислення права як 

цілісної динамічної системи. Ми цілком поділя-
ємо резюме П.С.Пацурківського: ”Інтегративний 

підхід – методологічна основа пізнання” [10, 

с.13]. Соціологія права як галузь наукового знан-

ня є результатом такого симбіозу, вона може і 
повинна внести свій внесок у розв’язання най-

більш актуальних та принципових проблем соці-
ально-правового розвитку. 

Незважаючи на те, що соціологія права отри-

мала офіційне визнання та необхідну інституціалі-
зацію, питання про її природу, характер, наукову 
приналежність, дисциплінарний статус, предмет і 
місце до цього часу залишається дискусійним. У 

соціологічній, філософській літературі превалює 
уявлення про те, що соціологія права – це галузь 
загальної соціології, тобто дисципліна соціологі-
чна, а не юридична [1, с.102-109; 12, с.62-68; 13, 

с.122-133; 14, с.46-53]. На відміну від цього, в 
юридичній літературі домінує точка зору, згідно 

з якою соціологія права є складовою частиною 

правознавства [2, с.6,13; 6, с.2,4,7,14,31; 8, с.19-

25; 9, с.47-57], що, з нашого погляду, методологі-
чно більш справедливо. Непослідовна  позиція з 
даного питання  багатьох авторів змушує в по-

рядку дискусії проаналізувати наявні точки зору 

та, як наслідок, спробувати обґрунтувати поло-

ження про те, що соціологія права є дисциплі-
ною юридичною. Однак це не означає категори-

чного заперечення можливості формування соці-
ології права як соціологічної дисципліни (окре-

мої галузі загальної соціології), а, навпаки, пови-

нно стимулювати її розвиток. Як тут не погоди-

тись з думкою В.В.Лапаєвої, яка підкреслює: 
“Моя позиція полягає у тому, що соціологія пра-
ва можлива і як соціологічна дисципліна (окрема 
галузь загальної соціології), і як юридична дис-
ципліна (окрема галузь юридичної науки). Це дві 
різні за предметом та методом галузі наукового 

знання, які відрізняються одна від одної так са-
мо, як соціологія відрізняється від юриспруден-

ції. Проте сама по собі принципова можливість 
існування соціології права в двох різних іпоста-
сях зовсім не означає, що обидві ці наукові дис-
ципліни (соціологічного та юридичного профі-
лів) фактично сформувались і функціонують. 
Фактична сторона справи така, що соціологія 
права як окрема галузь правознавства вже сфор-

мувалась. Цього, на жаль, не можна сказати про 

соціологію права як самостійну соціологічну ди-

сципліну” [9, с.47]. 

Насамперед, звертає на себе увагу той 

факт, що майже всі монографії, підручники та 
наукові статті з соціології права написані юрис-
тами, які, займаючись соціологічним вивченням 

права, намагаються надати цим дослідженням 

статус особливого наукового напрямку в  межах 

правознавства, що відкриває перспективи в плані 
закономірного розвитку соціології права у само-

стійну наукову дисципліну. Визнання ж соціоло-

гії права соціологічною дисципліною деякими 

юристами є результатом їх обмеженого тракту-

вання юриспруденції лише як юридичної догма-
тики.  Вони вважають, що в юриспруденції домі-
нує юридична догматика і саме тому в ній фак-

тично не залишається місця для соціології права. 
Соціологічно зорієнтований юрист Ж.Карбоньє 
наполягає на тому, що навіть юридична догмати-

ка не відкидає соціологічного підходу до права. 
Юриспруденція охоплювала, охоплює і буде 
охоплювати, крім юридичної догматики, багато 

інших шкіл і напрямків.  Наведене вище резюме 
П.С.Пацурківського про те, що юридична наука 
об’єктивно вимагає освоєння та застосування 
інтегративного підходу, що об’єднує можливості 
соціологічного та спеціально-юридичного підхо-
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дів до вивчення права, не тільки справедливе, 
але й актуальне і сьогодні [10, с.13]. 

Е.В.Тадевосян стверджує: “Соціологія пра-
ва – це галузь соціології і за своїм предметом, і 
за своїм методом” [14, с.47; 13, с.125]. На нашу 

думку, з зазначеним твердженням не можна по-

годитись. По-перше, для доведення цього твер-

дження потрібно розробити саме соціологічну 

концепцію предмета та методу соціології права,  
як окремої галузі загальної соціології, яка була б 

логічно узгоджена з загальною концепцією пре-
дмета та методу соціології. Труднощі, пов’язані з 
визначенням, розробкою концепції предмета со-

ціології права як окремої галузі загальної соціо-

логії, багато в чому зумовлені відсутністю в со-

ціологічній літературі єдиної достатньо аргумен-

тованої позиції з питання про предмет соціології. 
Предмет соціології не може бути визначений од-

нозначно у зв’язку з багатоманітністю існуючих 

соціологічних традицій, концепцій, інтерпрета-
цій та орієнтацій. Визначення предмета будь-якої 
науки – річ надзвичайно складна. Однак є 
обов’язкова умова, що застосовується до пред-

метної сфери будь-якої науки. Це те, що визна-
чати предмет потрібно за вищим досягнутим в 
даний час теоретичним рівнем. 

По-друге, концептуальні положення про 

предмет і метод соціології права як соціологічної 
дисципліни повинні бути реалізовані в теоретич-

них та емпіричних дослідженнях. Потрібно вста-
новити пріоритетні, з точки зору логіки розвитку 

даної науки, напрямки теоретичних та емпірич-

них досліджень. 
По-третє, визнання соціології права окре-

мою галуззю соціології відриває соціологічні 
дослідження правових явищ від теоретичної со-

ціології права, чим прирікає її на емпіричний, 

переважно нефундаментальний характер. Соціо-

логи, зневажаючи факт зародження та подаль-
шого розвитку соціології права під егідою не 
стільки соціології, скільки юриспруденції та під 

її визначальним впливом, не проявляють інтере-
су до теоретичного осмислення розкішного ем-

піричного матеріалу юридико-соціологічного 

характеру. Відсутність інтересу скоріш за все 
пояснюється складністю правової матерії, яка 
вимагає від соціологів крім спеціальної підгото-

вки та знань, також величезних  зусиль у засво-

єнні юридичної науки. Набагато легше  викорис-
товувати здобутки правознавства на шляху емпі-
ричного вивчення дії права, залишивши поза 
межами свого інтересу фундаментальні пробле-
ми соціальної обумовленості права, соціального 

механізму дії права, ефективності законодавства 
та правозастосування і т.д. Наведені міркування 
наштовхують на думку, що соціологія очікує від 

правознавства розробки чогось помітного, концеп-

туального та достовірного, щоб увести це в центра-
льне ядро соціологічної теорії.  Як справедливо 
зауважила В.В.Лапаєва: “Без використання теоре-
тичного потенціалу юридичної науки соціологія 
права не в змозі буде набути статус повноцінної 
наукової дисципліни та постане як комплекс емпі-
ричних досліджень, що не виходять на фундамен-

тальні проблеми правового життя суспільства. 
Вважається, що найбільш плідно соціологія права 
може розвиватись у межах правознавства як галузь, 
перш за все, правового знання” [8, с.20].  

По-четверте, для розбудови соціології пра-
ва як самостійної соціологічної дисципліни не-
обхідно розробити соціологічне поняття права, 
яке б виступало невід′ємною складовою части-

ною соціологічної концепції суспільства. Як пи-

ше В.Ядов, “опис та узагальнення соціальних 

явищ здійснюється у наукових поняттях, і якщо 

це поняття соціологічного значення, то відповід-

ні соціальні факти можуть бути названі фактами 

“соціологічними”” [15, с.23]. Від розуміння права 
як суспільного явища, від його поняття залежить 
концепція соціології права як дисципліни соціо-

логічної. На даний час можна констатувати не-
досконалість, нерозробленість категоріального 

соціологічно-правового апарату соціології, який  

повинен змінюватись під впливом нових даних, 

необхідності пояснення виявлених зв’язків та 
відносин, завдяки впливу суміжних дисциплін. 

Потрібно застерегти від механічного перенесен-

ня правових понять і категорій у соціологічну 

науку без урахування специфіки об’єкта та пре-
дмета різних наук.  

По-п′яте, використання соціологічних ме-
тодів дослідження у правознавстві не перетво-

рює правову науку, зокрема соціологію права, у 

складову частину соціології, а лише відображає 
процес поглиблення взаємозв’язку соціології та 
правознавства при збереженні їх предметної 
специфіки. Заперечення викликає позиція Е. Дюр-
кгейма, згідно з якою суспільні науки після оволо-
діння соціологічним методом стають “соціологія-
ми”. Історично соціологічні методи стали застосо-
вуватись в правознавстві значно раніше, ніж соціо-
логія права заявила про себе як про особливий са-
мостійний науковий  напрямок. 

Наведені аргументи, на нашу думку, є до-

статньою підставою для висновку про те, що со-

ціологія права як соціологічна дисципліна, що 
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вивчає  правову сферу як одну з соціальних під-

систем через призму взаємовідносин особистос-
тей, соціальних груп і суспільства в цілому, ще 
не сформована. Водночас соціологія права як час-
тина правознавства, що вивчає право як юридичний 

інститут з використанням соціологічних засобів і 
методів дослідження, вже сформована. 

Соціологія права, спираючись на поло-

ження загальної соціології, вивчає конкретні 
прояви суспільної життєдіяльності в правовій 

сфері, які мають значення для всіх галузевих 

юридичних наук. Вона може запозичити з арсе-
налу загальної соціології багато корисного як у 

плані методів, так і в теоретичному плані, однак 

це не означає що вона не повинна мати свій тео-

ретико-методологічний фундамент. Перед юрис-
тами-соціологами права постає дилема: або ада-
птувати загальну методологію та технічні при-

йоми, або провести певні інновації з врахуван-

ням специфіки права. Щодо теоретичного запо-

зичення, то ситуація набагато складніша, оскіль-
ки не будь-яка загальна концепція або гіпотеза 
може бути покладена в основу соціально-

правового дослідження. 
Серйозні заперечення викликає позиція 

тих науковців, які намагаються розв’язати про-

блему дисциплінарного статусу соціології права, 
виходячи з назви самої дисципліни. Зокрема, 
Е.В.Тадевосян підкреслює: “Вже з самого на-
йменування “соціологія права” випливає, що мо-

ва йде безпосередньо не про юриспруденцію, а 
про соціологію, її галузі” [13, с.125]. Така ситуа-
ція пояснюється тією обставиною, що науковці, 
зокрема соціологи, настільки звикли використо-

вувати терміни, не з’ясовуючи при цьому їх зна-
чення, тобто не окреслюючи методологічні межі 
тієї групи об’єктів, яку вони мали на увазі, що 

без їх відома вислів, який спочатку характеризу-

вав одне поняття, зливається часто-густо з інши-

ми суміжними визначеннями. В таких умовах 
будь-яка ідея отримує настільки невизначений сенс, 
що внаслідок цього втрачається можливість вести 

дискусію про неї. Звідси зрозуміла вся недоскона-
лість, приреченість даного аргументу. Не витримує 
критики і такий аргумент на користь соціології 
права як соціологічної  дисципліни: більшість су-
часних західних учених трактують соціологію пра-
ва як галузь соціологічної науки. Це лише зайвий 

раз свідчить про тенденцію підміни наукового об-

ґрунтування простою констатацією. 

Неприпустимі категоричність В.В.Вар-

чука, який, повторюючи положення Ж.Карбоньє 
про вузьке та широке розуміння соціології права, 

водночас  виступає за ствердження “погляду на 
соціологію права як на галузь соціології” [1, 

с.103]. Неможливо не звернути увагу на супереч-

ливість, половинчатість, непослідовність його 

позиції. Відносячи соціологію права до соціоло-

гічних дисциплін, В.В.Варчуку все ж таки не 
вдається уникнути двозначних положень і дефі-
ніцій. Так він пише, що “створюючи, викладаю-

чи або вивчаючи соціологію права, можна взяти 

за вихідне положення або право, або соціологію” 

[1, с.102], що “становлення соціології права як 

міждисциплінарних досліджень може відбувати-

ся як на основі загальної соціології, так і на базі 
теорії права” [1, с.108], що “соціологія права зна-
ходиться між соціологією та правом” [1, с.104]. 

Отже, логічно випливає висновок про подвійну (не  
плутати з двоєдиною) природу соціології права, що 
відразу вступає у суперечність з його ж категорич-
ним твердженням про те, що “по своїй природі со-
ціологія права ближче до соціології та подібна на 
неї більше ніж на право” [1, с.108]. Суперечливість 
позиції В.В.Варчука особливо явна, коли у нього 
мова йде про те, що соціологія права знаходиться 
між соціологією та правознавством. Отже, В.В.Вар-
чук несвідомо виводить соціологію права за межі 
загальної соціології, проти чого, в принципі, він 

намагається виступати. 

Непослідовний і суперечливий у своїх по-

глядах також В.М.Ксенофонтов, який в одній і 
тій же праці спочатку розглядає соціологію пра-
ва як частину загальної соціології, яка спираєть-
ся на весь її технічний інструментарій [5, с.15], і 
визначає її як “галузь соціології, яка вивчає фун-

кціонування права в системі соціальних інститу-

тів, генезис, динаміку та структуру правових 

норм, їх роль у суспільстві” [5, с.154], а далі  у  

резюме зазначає: “Отже, соціологія права є час-
тиною правознавства, яка вивчає соціальні умови 

генезису, розвитку та дії права в суспільстві” [5, 

с.16]. Такий “подвійний стандарт” неприпусти-

мий, з ним, звісно, не можна погодитись. 
Історія юридичного вивчення права як со-

ціального явища виступила фундаментом проце-
су становлення соціології права як юридичної 
дисципліни. Її міждисциплінарний характер зу-

мовлений взаємодією, інтеграцією правознавства 
та соціології. Очевидно, це зовсім не означає, що 

соціологія права одночасно є складовою части-

ною як правознавства, так і соціології, що вона 
займає проміжне місце ніби поза правознавством 

і соціологією або що природа соціології права 
носить подвійний характер. Ми не можемо пого-

дитись із думкою угорського соціолога права 
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К.Кульчара, який пише: “Сучасний розвиток на-
уки не витримує ніякої схеми, а фактичні дослі-
дження стають настільки міждисциплінарними, 

що питання про те, чи є соціологія права части-

ною юридичної науки (теорії права) або соціоло-

гії, мовби втрачає сенс” [7, с.118]. Історично соці-
ологія права виникла, сформувалась саме в юриди-

чній науці не як щось привнесене із  соціології та 
випадкове. Це є одним з важливих аргументів, який 

нам надає метод генетичного аналізу, що вона бі-
льше належить до юридичної науки. Отже, її місце 
не між правознавством і соціологією, а в складі 
правознавства, на перетині з соціологією. 

Процес інтеграції наук передбачає суворе 
розмежування їх предметів. Предмет будь-якої на-
уки повинен бути якісно визначеним. Іншими сло-
вами, необхідна специфікація соціологія права у 
порівнянні з іншими науковими знаннями, які ха-
рактеризують той самий об’єкт вивчення – право. 
Відповідно, під предметом дослідження розумієть-
ся аспект або сукупність аспектів об’єкта, який пе-
ребуває у полі зору. Тобто постає питання: “Що 
вивчає соціологія права і як вона це робить?” Саме 
відповіді на запитання “що” та “як” характеризу-
ють відмінності між об’єктом і предметом науки, 

причому останній визначає кут погляду на об’єкт, 
окреслює більш-менш чітко проблеми й завдання 
соціології права і в кінцевому рахунку визначає 
статус наукової дисципліни. 

На нашу думку, об’єктом вивчення соціо-

логії права є право, однак остання вивчає право 

мовби ззовні, у специфічному об’єктивному 

зв’язку з соціальною та правовою дійсністю. Со-

ціологія права досліджує функціонування права 
в суспільстві під кутом зору соціального аспекту. 

Але звідси не випливає, що соціологія права до-

сліджує право, не намагаючись “проникнути в 
його сутність, в його онтологічну глибочінь” [1, 

с.105; 3, с.36]. Вивчаючи право начебто ззовні, со-
ціологія права, на своєму рівні та своїми  методами, 

розкриває сутність права (об’єктивну природу пра-
ва, генезис права і т.д.) чим робить свій внесок в 
онтологію права. Зрозуміло, що для того, щоб ус-
пішно вивчати право ззовні (в соціологічному ас-
пекті), необхідно добре знати його зсередини (спе-
ціально-юридичну сутність права).  

Протягом усієї історії соціології права то-

чаться нескінченні суперечки навколо формулю-

вання , уточнення визначення  її предмета. Оче-
видно, що сама по собі дефініція науки не має 
догматичного значення, оскільки жодна наукова 
дисципліна  не перебуває у незмінній формі. Не 
треба намагатися у вигляді дефініції вичерпно й 

суворо  вказувати на те, що перебуває в центрі 
уваги соціології права. Предмет соціології права 
(якщо мати на увазі не стільки дефініцію, скіль-
ки завдання та коло проблем) змінюється в на-
слідок впливу суспільства на саме знання, а та-
кож у процесі трансформації останнього. 

Останнім часом спостерігаються спроби як 

надмірно розширюваного, так і звуженого тлу-

мачення предмета соціології права. Очевидно, 

що не можна штучно звужувати предмет (пред-

метну сферу проблематики) соціології права до 

дії законодавства, до наслідків, пов’язаних з 
прийняттям та впровадженням у суспільне життя 
правових актів [11, с.26], до вивчення соціальних 

функцій права. Це призводить до того, що поза 
сферою інтересів соціології права опиняється як 
вивчення нормативних характеристик права, так і 
його генезису, соціальної зумовленості, соціальної 
природи і т.д. Але неприпустимим і необґрунтова-
ним є також надмірно розширене розуміння пред-

мета соціології права, коли  в нього неправомірно 
включається вивчення всіх соціальних явищ, в яких 
має місце правовий елемент, навіть якщо цей еле-
мент не виражений у чистому вигляді, а пов’язаний 

з іншими, тобто вивчення всього соціального, що 
має будь-яке відношення до правового [3, с.13-14, 

31-33, 144; 1, с.104-105]. Так, враховуючи факт 
зв’язку права з усіма сферами суспільного життя та 
його впливу на суспільство, предмет соціології 
права безпідставно розширюється до предмета всієї 
соціології, що призводить якби до їх злиття. 

Наукове розуміння предмета вимагає інте-
грального, якісного визначення, від якого значно 

залежить правильна оцінка пізнавального зна-
чення соціології права як науки. Нині стає зро-

зумілим, що  хоча соціологічні дослідження в 
праві, з одного боку, спрямовані на вивчення со-

ціальної зумовленості права, закономірностей 

впливу  на право всієї сукупності матеріальних і 
духовних факторів, умов та механізму його сус-
пільної дії, ефективності права, його норм та ін-

ститутів як регуляторів суспільних відносин, на 
аналіз зв’язку між правом, як соціальним фено-

меном та суспільною системою, на розкриття 
соціальних функцій права. Але з другого боку, 

більш важливим для самої юридичної науки є 
розв’язання  проблем сутності, змісту, форми, 

структури, будови, дії права та способів  його 

пізнання, використання юридичної техніки, за-
конодавчої стилістики  та методів тлумачення 
права, аналіз правотворчої діяльності, правомір-

ної та  девіантної  поведінки, шляхів і форм  реа-
лізації юридичних норм у соціальній поведінці 
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та зворотному впливу соціальних факторів на 
право, а також способів забезпечення виконання 
та дотримання юридичних норм суб’єктами пра-
ва, дослідження правової системи суспільства та  
вивчення  багатьох компонентів цієї системи. На 
нашу думку, зазначена проблематика саме й 

складає найбільш оптимальну формулу предмета 
соціології права як юридичної дисципліни.        

Отже, предметом соціології права як юри-

дичної науки є закономірності виникнення, роз-
витку та функціонування права (правових явищ), 

а також механізм, тенденції, закономірності вза-
ємодії неюридичних детермінантів (соціальних 

факторів) з правовими явищами та процесами, як 

необхідна умова оптимізації функціонування  
власне правових чинників. Аналізуючи накопиче-
ний досвід, враховуючи нові підходи до правопіз-
нання, соціологія права повинна сприяти удоскона-
ленню державності та посиленню законності, зро-
бити свій внесок у розв’язання кардинальних за-
вдань правової науки і практики. Наукові знання  
повинні  бути адаптовані до практики. Дискусій-

ний характер даної проблематики є свідченням 

прогресивного розвитку соціології права, але 
накопичений арсенал аргументації стосовно 

природи її предмета явно свідчить про тенденції 
формування більш обґрунтованої позиції, згідно 

з якою вона є саме юридичною наукою.  
 

Список літератури 

 

1. Варчук В.В. Социология права - отрасль со-

циологии // Социологические исследования. -
1996. - №11. - С.102-109. 

2. Казимирчук В.П. Вступная  статья  к книге: 
К. Кульчара «Основы социологии права».  -   

М., 1981. -  С.5–21. 

3. Карбонье Ж. Юридическая социология. – Б.: 

БГК им. И.А.Бодуэна де Куртенэ, 1998.– 352с.  

4. Керимов Д.А. Социология и правоведение // 

Государство и право. - 1999. - №8. - С.84-88. 

5. Ксенофонтов В.Н. Социология права: учеб-

ное пособие / Изд-е 2-е. – М.: Р-Центр, 1998. 

– 159 с.  
6. Кудрявцев В.Н., Казимирчук В.П Совре-

менная социология права : Учебник для 
юридических  факультетов и институтов. - 

М.: Юристь, 1995. - 297 с.  
7. Кульчар К. Основы социологии права. – М.: 

Прогресс, 1981. – 256 с. 
8. Лапаева В.В. Социология права: в поисках 

новой парадигмы //  Государство и право. –

1992. -  №7. – С.19-25. 

9. Лапаева В.В. Социология права как юриди-

ческая дисциплина? // Социологические     
исследования. – 1999. - №7. – С.47-57.  

10. Пацурківський П.С. Інтегративний підхід в 
системі методів пізнання права / Науковий ві-
сник Чернівецького університету. Збірник на-
укових праць. Вип.75.  Правознавство. – Чер-

нівці: ЧДУ, 2000.  – С.10-18. 

11. Правовая система  социализма. Ч.1. Поня-
тие, структура, социальные связи. – М.: Юрид. 

лит., 1986. – 366 с. 
12. Тадевосян Э.В. К вопросу о социологии пра-

ва // Социологические исследования. - 1997. -

№11. - С.62-68. 

13. Тадевосян Э.В. О курсе «Социология права» 

// Социально-политический журнал (социаль-
но-гуманитарные знания). - 1998. - №1. - 

С.122-133. 

14. Тадевосян Э.В. Социология права и ее место  

системе наук о праве // Государство и право. - 

1998. - №1. - С.46-53. 

15. Ядов В.А.  Социологические исследования: 
методология, программа, методы. 2-е изд. – 

М.: Наука, 1987. – 248 с.  

 

 

Стаття надійшла до редколегії 21.06.2000 р.

Savchuhk S. 

MAIN TYPES OF THE CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINITION  

OF A SUBJECT OF SOCIOLOGY OF LAW 

 

Summary 
 

The most expedient, from the legal point of view, is the comprehension of sociology of law just as 

legal science, that allows to take into account all complexity, specificity of a legal substance in sociological 

researches. 
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ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ЯК СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 

МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ 

 

Будь-яка держава для повноцінного здійс-
нення своїх завдань і реалізації функцій повинна 
створювати різноманітні державні організації, які у 
юридичній науці охоплюються поняттям  механізм  

держави. Існуючі в літературі підходи до визначен-

ня механізму держави неоднозначні. Наприклад, 

Лазарєв В.В. механізм держави визначає як сукуп-

ність органів, що здійснюють управління суспільс-
твом, реалізують основні напрямки державної дія-
льності. До державного механізму відносять зако-
нодавчі, виконавчі, судові органи, а також силові 
структури, які у випадку необхідності застосовують 
заходи примусу (армія, внутрішні війська, тюрьми) 

[7]. Хропанюк В.М. механізм держави визначає як 
систему спеціальних органів і установ, за допомо-
гою яких здійснюється державне управління суспі-
льством і захист його основних інтересів [8]. Ко-
пєйчиков В.В. визначає механізм держави як сис-
тему всіх державних організацій, які здійснюють її 
завдання і реалізують функції [6]. Звужуючи це 
поняття, Комаров Ю.А. аналізує механізм держави 

як систему державних організацій, за допомогою 

яких реалізується державна влада і забезпечується 
державне керівництво суспільством [5]. На нашу 
думку, механізм держави - це система всіх держав-
них органів, установ, організацій і підприємств, які 
реалізують її завдання і виконують її функції. 

Механізм держави складає особливе коло 
людей та організацій, що від її імені   реалізують 
функції держави. З іншого боку, це система держа-
вних органів і установ, які пов’язані спільною ієра-
рхічною підпорядкованістю і правомочні здійсню-

вати дії, які складають монополію держави. Меха-
нізм держави, як і механізм державної влади, за-
безпечує матеріалізоване, безпосереднє існування 
самої держави, реальну організаційно-матеріальну 
силу, маючи яку, держава здійснює владу.  

Ще  Карл Маркс підкреслював, що існування 
державної влади знаходить своє відображення саме 
в її чиновниках, армії, адміністрації, суддях. Якщо 
відволіктися від цього її практичного втілення, во-
на є лише простою назвою. Всі державні органи 

тісно пов’язані між собою, кожний з них виконує 
певні завдання, є рушійною силою загального ме-
ханізму, в якому всі органи діють узгоджено, в 
єдиній системі. 

Механізм держави визначається її сутніс-
тю. Цей взаємозв’язок може бути охарактеризо-

ваний як взаємодія причини і наслідку, що опо-

середкований впливом форми держави. В анти-

демократичній державі цей механізм охоплює 
систему органів і установ, через які політичні 
сили, що знаходяться при владі, реалізують дер-

жавну владу, забезпечують свою економічну, 

ідеологічну і політичну перевагу і здійснюють 
державне управління суспільством. Саме в ньому 
і втілюється матеріальна сила влади, що завжди 

існує в певній формі, яка забезпечує реальність цієї 
сили. Разом з тим на механізм держави впливає 
стан економічного розвитку, ефективність економі-
чної системи, співвідношення політичних сил, ці-
лей, завдань і функцій держави, у відповідності з 
якими утворюється державний механізм і вносять-
ся необхідні зміни в процес його діяльності.  

Найбільш загальні характерні ознаки держа-
вного механізму можна визначити так: механізм 

держави складається із суб’єктів,  що спеціально 
займаються управлінням (законотворчістю, вико-
нанням законів, їх охороною від порушень); держа-
вний механізм є складною системою органів і уста-
нов, які знаходяться у тісному взаємозв’язку в про-
цесі здійснення своїх безпосередніх функцій; фун-

кції всіх ланок державного апарату забезпечуються 
організаційними і фінансовими засобами, а в необ-

хідних випадках – і примусом; механізм держави 

повинен надійно гарантувати й охороняти законні 
інтереси та права своїх громадян [6]. У різні істо-
ричні епохи механізм держави мав свої особливос-
ті, своєрідну структуру. Це пояснюється економі-
чними, соціальними причинами, національним 

складом населення держави, розміром його тери-

торії, географічним положенням та іншими фак-

торами. Побудова й функціонування механізму 

держави здійснюється на основі певних принци-

пів, що мають об’єктивний характер. Їх ураху-

вання як при утворенні державних органів, так і 
в процесі їх функціонування дозволяє  забезпе-
чити максимальну ефективність державного 

управління суспільством як певним способом 

організованою соціальною системою. 

Кардинальні зміни, які відбулися в економіч-
ній, політичній та інших сферах суспільного життя 
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нашої країни, внесли суттєві зміни і в структуру, 
зміст і характер діяльності всіх державних органів. 
Суспільне та державне життя починає засновувати-

ся  на нових принципах, які забезпечують більш 

ефективне функціонування механізму держави. До 

них належать: принцип представництва грома-
дян в усіх ланках державного апарату, що  забез-
печується демократичною виборчою системою, 

реальними гарантіями соціально-економічних, 

політичних і особистих прав і свобод громадян, 

різносторонною діяльністю всіх державних ор-

ганів, яка націлена на задоволення інтересів осо-

бистості; принцип розподілу влад на законодав-
чу, виконавчу, судову; принцип гласності та від-

критості в діяльності державного апарату. Через 
державний апарат, його органи держава впливають 
на стабілізацію і розвиток суспільного життя, спри-

яє поглибленню демократії і організованості в кра-
їні, процвітанню і добробуту населення. 

Особливе місце у механізмі держави займа-
ють правоохоронні органи. Згідно зі ст.2 Закону 
України “Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів” до них належать органи 

прокуратури, внутрішніх справ, органи державної 
податкової служби, органи й установи виконання 
покарань, державної контрольно-ревізійної служби, 

рибоохорони, державної лісової охорони, інші ор-
гани, які здійснюють правозастосовні або право-
охоронні функції [2, с.301-308]. Місце правоохо-
ронних органів у механізмі держави визначається у 
процесі  їх зіставлення з іншими структурними під-

розділами, організаціями та органами держави. 

Поряд з державними органами, які вирішу-
ють завдання господарського будівництва, культу-
ри, науки, освіти, обороноздатності й державної 
безпеки, зовнішньої політики, є й такі, які утворю-

ються лише, або в основному для охорони та захис-
ту прав і свобод суб’єктів, яка отримала назву пра-
воохоронної. Цей вид державної діяльності харак-
теризується системою ознак, що визначають її осо-
бливості як державно-владного органу: це діяль-
ність, що реалізується спеціальними органами дер-
жави, які мають чітко визначені повноваження, та 
посадовими особами в рамках їх компетенції; це 
органи, що  передбачені конституційно; це органи, 

що діють у межах законодавчо визначених повно-
важень; це структурні підрозділи держави, що ма-
ють певну структуру, діють на основі нормативно-
закріплених принципів і характеризуються певним 

підпорядкуванням; основним призначенням право-
охоронної діяльності є захист та поновлення пору-
шених суб’єктивних прав, що гарантуються зако-
нодавчо; це органи та особи, що реалізують право в 

формі правозастосування, тобто поширення припи-

сів на конкретну життєву ситуацію чи осіб.   

Державні підприємства й установи – це орга-
нізації, що під керівництвом державних органів 
(апарату держави) практично здійснюють функції 
держави у сфері виробничої діяльності, основним 

змістом якої є створення матеріальних цінностей 

(державні підприємства), чи створення нематеріа-
льних цінностей (державні установи). Про держав-
ні підприємства й установи як складові частини 

системи державних організацій варто сказати, що 
вони являють собою організовані державою трудо-
ві колективи працівників і службовців на чолі з 
призначеним і діючим на основі єдиноначальності  
віповідальним керівником. На відміну від держав-
ного апарату, зміст діяльності підприємств полягає 
у створенні матеріальних цінностей, задоволенні 
суспільних інтересів, здійсненні інших економіч-
них функцій. Для державних установ типовою є 
невиробнича діяльність у сфері охорони здоров’я, 
наукових досліджень, проектування, навчально-
виховної, духовно-освітньої роботи тощо. Необхід-

но зазначити, що державні підприємства й устано-
ви не можуть вважатися державними органами, 

оскільки вони не є носіями державної влади. Вони 

відрізняються від державних органів лише їм влас-
тивою організаційною структурою та  характером 

повноважень. До того ж адміністрація підприємств 
і установ здійснює управлінські функції в рамках 
даного підприємства чи установи та в межах відпо-
відної сфери [4]. Державні підприємства та устано-
ви неможна ототожнювати з органами держави, і 
водночас не можна й протиставляти їм,  оскільки  

державний апарат у процесі здійснення державного 
керівництва забезпечує практичну реалізацію фун-

кцій держави саме завдяки діяльності підприємств і 
установ, якими він керує. 

Тлумачення механізму держави як системи 

всіх державних організацій, що здійснюють не ли-

ше управління суспільними справами, але і забез-
печують життєдіяльність усього суспільства, пере-
носить акцент з політичного характеру діяльності 
держави на її соціальну спрямованість, де політика 
є важливим, але не єдиним аспектом функціону-
вання держави. Його основу складає апарат держа-
ви. Він являє собою  систему всіх державних орга-
нів, що організують здійснення завдань, виконання 
функцій у межах своєї компетенції. Апарат демок-
ратичної правової держави повинен відповідати 

деяким загальним рисам і принципам, основними 

серед яких є: організація практичного здійснення 
принципу народовладдя; суверенність державної 
влади; неухильне дотримання принципу законнос-
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ті; орієнтація всієї діяльності на інтереси людини, 

особистості, охорона прав людини і громадянина, 
реалізація принципу гуманізму; забезпечення бала-
нсу інтересів різних соціальних прошарків, націй, 

етнічних груп, захист злагоди і консенсусу у суспі-
льстві (принцип соціальної справедливості); органі-
зація здійснення державної влади згідно з принци-

пом поділу, тобто її диференціювання на законода-
вчу, виконавчу, судову гілки; систематичне залу-
чення до виконання державних функцій різномані-
тних громадських об’єднань, співпрацювання з ни-

ми; забезпечення пріоритету у механізмі реалізації 
влади методів переконання та виховання. 

Державний апарат є системою державних 
органів. Орган держави – це структурований і ор-
ганізований державою чи безпосередньо народом 

колектив державних службовців, який (орган) наді-
лений державно-владними повноваженнями, здійс-
нює державно-організаторські, розпорядчі,  судові 
та інші функції відповідно до свого призначення. 
Наявність владних повноважень означає, що орган 

держави здатний встановлювати обов’язкові пра-
вила поведінки, тобто юридичні норми, приймати  

індивідуальні акти і домагатись за допомогою 

встановлених законами примусових засобів їх здій-

снення. Від кожного державного органу, взятого 
окремо чи спільно з іншими,  значно залежить рі-
вень розвитку і ефективність діяльності державного 
апарату в цілому. Тому держава повинна піклува-
тись про те, щоб по відношенню до державних 

органів чітко визначались сфера їх діяльності і 
компетенція, були впорядковані їх взаємовідно-

сини з недержавними органами й організаціями, 

насамперед органами місцевого самоврядування, 
щоб державні органи являли собою відносно са-
мостійні, професійні та відповідальні ланки дер-

жавного апарату. 

Органи держави, що складають систему, ма-
ють загальні і специфічні ознаки. До загальних 
ознак можна віднести такі: всі органи держави, що 
створюються відповідно до закону шляхом безпо-
середньої чи представницької демократії, поклика-
ні виконувати передбачені функції; вони передба-
чені конституційно;  мають державно-владні пов-
новаження; діють у встановленому порядку; взає-
мопов’язані відношеннями субординації; всі разом 

створюють одну цілісну систему, що називають 
апаратом держави. Специфічними рисами, тобто 
такими, що відокремлюють державні органи від 

недержавних  установ і організацій,  слід вважати: 

формування їх безпосередньо державою чи насе-
ленням (виборцями) і здійснення державними ор-
ганами своїх функцій від імені держави; виконання 

кожним державним органом чітко визначених, 
установлених у законодавчому порядку повнова-
жень, видів і форм діяльності; наявність у кожного  
державного органу юридично закріпленої організа-
ційної структури, територіального масштабу діяль-
ності, спеціального положення, що визначає його 
місце і роль у державному апараті, а також порядок 
його взаємовідносин з іншими державними орга-
нами і організаціями; наявність повноважень  дер-
жавно-владного-характеру, що надає можливість 
досить чіткого розмежування державних органів і 
державних організацій (підприємств, установ) від 

недержавних  структур. 
Практичне відображення державно-владні 

повноваження органів держави знаходять у виданні 
державними органами від імені держави юридично 
обов’язкових і індивідуальних актів; у здійсненні 
державними органами нагляду за точним і неухи-

льним виконанням вимог, передбачених цими ак-
тами; у забезпеченні і захисті цих вимог від пору-
шень шляхом застосування засобів виховання, пе-
реконання, стимулювання, а в необхідних випадках 
– державного примусу. До складу кожного держав-
ного органу входять особи, які здійснюють керів-
ництво, безпосередньо виконують покладені на них 
керівні повноваження, окрім того, спеціалісти й 

інші особи, що забезпечують технічні умови їх ви-

конання. Лише органи держави представлені служ-

бовцями. Державна служба в Україні визначається 
як професійна діяльність осіб, які займають посади 

в державних органах та їх апараті щодо практично-
го виконання завдань і функцій держави та одер-
жують заробітну плату за рахунок державних кош-

тів [3, с.231-245]. Посадовими особами за Законом 

України “Про державну службу” вважаються кері-
вники та заступники керівників державних органів 
та їх апарату, інші державні службовці, на яких за-
конами або іншими нормативними актами покла-
дено здійснення організіційно-розпорядчих і кон-

сультативно-дорадчих функцій. 

В юридичній літературі обгрунтовуються рі-
зні підстави для класифікації державних органів. 
Найбільш типові такі критерії класифікації органів. 
За місцем у системі державного апарату органи 

держави поділяються на: первинні, тобто такі, що 
створюються шляхом виборів всім населенням або 
його частиною (Верховна Рада, Президент Украї-
ни); вторинні, такі, що утворюються первинними, 

походять від них і підзвітні їм (Кабінет Міністрів). 
За змістом або напрямками державної діяльності: 
органи державної влади, що здійснюють законо-
творчі функції; глава держави, що є гарантом Кон-

ституції держави; органи державного управління, 
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що реалізують виконавчо-розпорядчі функції;  су-
дові органи, які здійснюють правосуддя в державі. 
За способом утворення органи поділяються на: ви-

борні, що формуються населенням; ті, що призна-
чаються, як правило, вищестоячим у порядку під-

леглості органом. За часом функціонування: по-
стійні, які функціонують  протягом значного пері-
оду часу; тимчасові, що створюються для вирішен-

ня невідкладних завдань. За складом: колегіальні, 
які приймають рішення шляхом обговорення та 
голосування;  однособові, рішення від імені яких 
приймаються керівником одноосібно. За територі-
єю, на яку поширюються їх повноваження: загальні 
або центральні, рішення яких поширюється на всю 

територію; місцеві або локальні (регіональні), рі-
шення яких поширюється на територію адміністра-
тивної одиниці чи підприємство. 

До органів державної влади належать:  вищі 
органи законодавчої влади: Верховна Рада України, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим; глава 
держави – Президент України;  система органів 
виконавчої влади: Кабінет МіністрівУкраїни, Рада 
Міністрів Автономної Республіки Крим; міністерс-
тва, державні комітети і відомства України та Ав-
тономної Республіки Крим; обласні і районні, місь-
кі, районні в містах, сільські і селищні виконкоми 

рад народних депутатів і голови цих виконкомів, іх 
відділи і управління, а також адміністрації держав-
них підприємств і установ; органи регіонального і 
місцевого самоврядування: обласні і районні, місь-
кі, районні в містах, сільські і селищні. Органами 

державної виконавчої влади в областях та районах 
є відповідні державні адміністрації. На місцях ді-

ють також органи місцевого самоврядування, що 
представляють інтереси відповідних територіаль-
них громад, сільські, селищні, міські, а також ра-
йонні та обласні ради. 

Усе вищезгадане дає можливість зробити 

висновок про те, що механізм держави являє со-

бою систему спеціально створених структур, які 
взаємодіють не лише між собою, а й з органами 

самоврядування як засобами самоорганізації на-
селення демократичного суспільства. 
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МЕТА, ЗНАЧЕННЯ ТА ОБ'ЄКТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 

 

Цілі порівняльного правознавства можуть 
відрізнятися  в залежності від обраного об'єкта по-
рівняльного дослідження. «Кут зору» в компарати-

вістиці має неабияке значення, оскільки в такому 
разі забезпечується методологічно коректна пове-
дінка і дії осіб та установ, що здійснюють порівня-
льно-правовий аналіз. Правильний вибір цілей по-
рівняльного правознавства означає на лише прави-

льну загальну цільову орієнтацію, але й певні серії 
взаємопов'язаних правових завдань, послідовне ви-

рішення яких дозволяє досягти поставленої мети. 

До головних цілей порівняльного правознавства 
слід віднести ті основні та стабільні їх цільові і фу-
нкціональні установки, які забезпечують стабіль-
ний і постійний розвиток порівняльного правознав-
ства. До таких головних цілей у літературі відно-
сять такі [8, с.37-41]: 

Пізнавальна мета. Зводиться до того, що 
порівняльне правознавство завжди орієнтоване на 
глибоке і масштабне вивчення правових явищ. Їх 
аналіз і оцінка стосовно внутрішньо-державного 
розвитку будуть більш повними та об'єктивними в 
процесі вивчення загальних і специфічних причин 

правових явищ, тимчасових і стабільних правових 
ситуацій в іноземних державах; факторів, що при-

зводять до зміни іноземних законодавств, до при-

йняття і зміни правових актів; умов, що сприяють 
або стримують реалізацію права. Інформаційна 

мета. Похідна і тісно пов'язана з першою. Вона ви-

значається як засіб досягнення пізнавальної мети 

порівняльного правознавства і як його самостійна 
мета. Діючи для досягнення цієї мети, порівняльне 
правознавство постійно отримує матеріали про 
розвиток і функціонування зарубіжних правових 
систем, державних інститутів, про їх взаємозв'язок 
між собою, потрібні відомості про правові ситуації 
і тенденції правового розвитку в регіонах і світових 
масштабах. Аналітична мета. Більш високого по-
рядку. Ставлячи її перед собою, компаративісти 

намагаються виявити коріння, витоки правових 
явищ у зарубіжних правових системах і тенденції їх 
розвитку. Власне кажучи, саме в процесі досягнен-

ня цієї мети і відбувається порівняння. Об'єктом 

його являються перш за все національна правова 
система та іноземна правова система. Інтегратив-

на мета. Визначена курсом держави або держав, 
міждержавних об'єднань на гармонізацію і збли-

ження національних законодавств. Критерієм порі-
вняння та оцінки національних законодавств ви-

ступають інтереси держав в узгодженому правово-
му регулюванні , пошук і визначення об'єктів тако-
го регулювання, виявлення розбіжностей націона-
льних законодавств і засобів їх подолання. 

Протилежною є критична мета порівняль-
ного правознавства, зумовлена об'єктивними і су-
б'єктивними факторами. «Критичне порівняння» 

було переважною метою в зівставленні правових 
систем капіталізму і соціалізму. Іншу вісь критич-
ної оцінки пронизують численні оцінки іноземних 
законодавств. Своєрідною відповіддю на вищевка-
зану мету виступає пропагандистська мета порів-
няльного правознавства. Кожна держава зацікавле-
на в захисті своєї правової системи і в пропаганді її 
переваг. Отже, діяльність у сфері порівняльного 
правознавства має на меті виконувати складні за-
вдання. Постановка цілей і вибір засобів їх досяг-
нень зумовлюються вмілим вибором об'єктів порі-
вняльного правознавства. 

С.Л.Зівс зазначав, що об'єктом порівняль-

ного правознавства можуть бути як інститути 

однотипних правових систем, так і інститути, що 

належать до різних за своєю соціально-еконо-

мічною основою систем права. Стосовно до ко-

жної із зазначених сфер, завдання порівняльного 

правознавства відрізняються своїми особливос-
тями [3, с.23-35]. 

Порівняльне правознавство слугує найцінні-
шим джерелом наукових досліджень і в той же час 
сприяє подальшому зближенню та гармонізації 
правових систем, становленню взаємозв'язків в усіх 
сферах суспільного життя. Юридична наука, вби-

раючи цю наукову дисципліну, активно збагачує 
свій методологічний і змістовний потенціал. Саме 
спеціальні наукові дослідження і розробки склада-
ють базову наукову основу правової компаративіс-
тики, чиє значення неухильно зростає. Ще осново-
положники марксизму-ленінізму акцентували увагу 
на двоєдиній ролі порівняльного дослідження. З 
одного боку, «порівняння передбачає дещо загаль-
не» [4, с.278], що може бути виявлено лише порів-
няльним методом, а з другого,   воно сприяє «вста-
новленню відмінностей в   об'єктах,   що порівню-

ються...» [5]. Порівняльно-правовий метод є одним 

із найбільш важливих засобів вивчення державно-
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правових явищ. Завдяки його застосуванню стає 
можливим виявити загальне, особливе та одиничне 
в правових системах сучасності. С.С.Алєксєєв, ви-

ходячи із значних потенціальних пізнавальних мо-
жливостей порівняльного правознавства, зазначає, 
що порівняльно-правовий метод допомагає «не 
лише виявити протилежність, відмінності та риси 

наступності правових систем різних історичних 
типів і правових сімей, але й (що може бути найго-
ловнішим)формувати загальнотеоретичні поло-
ження і конструкції, виявити закономірності функ-
ціонування і розвитку, які враховують особливості 
правових систем різних соціальних структур, епох, 
країн» [1, с.32-33]. 

З початку прогресу в розвитку порівняльного 
правознавства під ним малося на увазі, перш за все, 
вивчення зарубіжного права. Теоретичні завдання 
порівняльного вивчення зарубіжного права в той 

час зводилися до такого: а) отримати індуктивним 

шляхом загальні поняття, в яких вбачала свою мету 
позитивістська юриспруденція; б) спробувати в 
дусі «відродженого природного права» розкрити 

спільне та відмінне в діючих правових приписах у 
зіставленні з ідеальними контурами тих чи інших 
інститутів [11, p.23]. В силу свого розвитку порів-
няльне правознавство, що спочатку обмежувалося 
законодавчими та іншими нормами та інститутами, 

стало охоплювати і юридичну практику; в подаль-
шому ж власне правова сфера була доповнена ви-

вченням соціальних факторів, які впливають на 
законодавство і застосування права. 

Порівняння – це універсальний інструмента-
рій, головна мета якого полягає в тому, щоб допо-
магати в отриманні інформації. «Застосування по-
рівняльного методу визначається двома умовами: з 
одного боку - на рівні набуття знань - станом знань 
про сутність досліджуваного явища і методами, за 
допомогою яких вони були отримані, а з другого – 

на рівні власне порівняння права – реальними ці-
лями порівняння» [12, p.170]. Деякі автори (Р.Да-
вид, Й. Якубовський, М.Ренштейн та ін.) серед ос-
новних цілей порівняльного правознавства тради-

ційно розрізняють: більш глибоке пізнання власно-
го права шляхом формулювання деяких висновків, 
заснованих на досвіді інших держав; вивчення прав 
інших держав з практичною метою у зв'язку з чис-
ленними міжнародними контактами та юридични-

ми угодами; нарешті, уніфікацію права. При більш 

широкому теоретичному підході говорять також 

про важливу роль порівняльного методу для історії 
права і філософії права. На думку Топольського, 
порівняльний метод слугує перш за все висуненню 

гіпотез щодо пояснення причин та історичних уза-

гальнень [13, S.325]. Безспірно, цей вислів має 
свою логічну основу, але ми не можемо погодитися 
з тим, що порівняльний метод головним чином на-
цілений на досягнення цієї мети. Більш логічною і 
актуальною ми вважаємо позицію Р.Саллейля, ос-
новна ідея якого полягає в тому, що мета порівня-
льного правознавства - слугувати процесу націона-
льного права, стати інструментом національної 
юридичної техніки [10, P.67-114]. 

Об'єкти порівняльного правознавства прийн-

ято розмежовувати  на мікрооб'єкти та макрооб'єк-
ти. Серед макрооб'єктів основною одиницею є 
держави, але систематичне вивчення права усіх 
держав неможливе без їх групування, саме тому до 
макрооб'єктів перш за все слід віднести правові си-

стеми. Ця категорія виступає в якості основополо-
жного об'єкта порівняльного правознавства. Термін 

«правові системи» використовується в правовій 

науці в декількох значеннях. Звернемося до най-

більш вузького поняття правової системи. В цьому 
розумінні під правовою системою слід розуміти 

право певної країни (термінологічно вона визнача-
ється як «національна правова система»). Інше зна-
чення правової системи більш тісно пов'язане з 
компаративістикою. Термінологія тут різноманітна. 
Наприклад, Р.Давид використовує термін «сім'я 
правових систем», К.-О. Еберт і М. Рейнстайн - 

«правові кола», І.Сабо - «форма правових систем», 

С.С.Алєксєєв - «структурна спільність». Термін 

«правова сім'я» найбільш поширений у правовій 

компаративістиці. Ця категорія слугує для визна-
чення групи правових систем, що мають спільні 
юридичні ознаки. Отже, під правовою сім'єю розу-
міється більш чи менш широка сукупність націона-
льних правових систем у рамках одного типу права, 
що об'єднані спільністю історичного формування, 
структури джерел, провідних галузей і правових 
інститутів, правозастосування, понятійно-
категоріального апарату юридичної науки [6, с.11]. 

Також не менш поширений термін «правова 
система», що ототожнюється з правом певної краї-
ни. Так, у визначенні порівняльного правознавства, 
що дав С.Л.Зівс, говориться: «Об'єктом досліджен-

ня є інститути не однієї правової системи (системи 

права однієї держави), а двох чи більше систем» [3, 

с.25]. Право окремих держав у цілому рідко буває 
об'єктом порівняльних досліджень у силу того, що 
юридичну характеристику країни в цілому, а не по 
галузях чи інститутах дати важко, хоча й можливо. 
Порівняння ж права різних країн у цілому передба-
чає в першу чергу загальну соціально-економічну 
характеристику, потім характеристику загальних 
принципів права і джерел права. Не можна при 
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цьому ігнорувати такий фактор, як географічний. 

Звичайно, він не є визначальним, але близьке гео-
графічне розташування сприяє економічній, куль-
турній і правовій спільності. 

Говорячи про такий об'єкт порівняльного 
правознавства, як правова система, Ю.А.Тихо-
миров обґрунтовує своє визначення. Правову сис-
тему держави він визначає як структурно організо-
ваний нормативний масив, орієнтований, формова-
ний і діючий на основі загальних принципів. У ній 

можна виділити: а) цілі права; б) принципи побудо-
ви; в) порядок правотворчості; г) закони;                 

д) підзаконні акти; е) акти місцевого самовряду-
вання; є) ухвалені міжнародні правові акти і норми; 

ж)внутрішньосистемні правові зв'язки і відношення 
[8, с.45]. Такий підхід дозволяє виявити чимало 
загальних і специфічних моментів у національних 
правових системах. 

Найбільш широким за масштабами і динамі-
чністю виявляється такий об'єкт порівняльного 
правознавства як правова дійсність, правова реаль-
ність. Мається на увазі стан і зміни в державно-
правовій сфері. До них належать перш за все про-
цеси регулювання зарубіжних держав, їх політики. 

Важливим є вивчення відношення до права як до 
явища і фактора суспільного життя, до законотвор-
чості і ролі закону, до еволюції системи законодав-
ства і його галузей. Необхідно брати до уваги стан 

правозабезпечуючих інститутів - юстиції, судів, 
прокуратури, адвокатури та ін. Знання їх та вико-
ристання правової інформації і статистики дозволяє 
отримати більш чи менш достовірну картину реа-
льного правозастосування. 

Особливий і складний об'єкт порівняльного 
правознавства складають правові вчення, концепції, 

погляди, юридичні теорії.Відомо, що існують зага-
льновизнані концепції держави, влади, права -

верховенство права, закону, концепція правової 
держави, розподілу влад, пріоритету прав людини і 
громадянина, презумпція невинуватості та ін. Їх 
основні положення в різних країнах слугують свого 
роду загальною теоретичною платформою для вче-
них і політиків, які їх розробляють і реалізують у 
життя. Неможливо не враховувати модифікацій 

загальних теорій, що є в різних країнах, вони по-
різному впливають на побудову і діяльність держа-
ви і її органів, на систему права і законодавства, на 
правозастосування. 

Юридичні теорії вивчаються загальною тео-
рією держави і права, а в історичному плані - істо-
рією політичних учень. Усі галузеві юридичні нау-
ки також займаються вивченням певних теорій. У 

буржуазній компаративістиці аналіз теорій займав 

особливе місце. З точки зору вчених-ідеалістів саме 
розвиток ідей визначає розвиток правових інститу-
тів. «На відміну від фізичного організму, що вічно 
прикутий до одних і тих же форм, - писав 
Б.Н.Чичерін, - думка здатна відокремитися від істо-
ричних основ. Ми бачимо, що іноді, заперечуючи 

своє минуле і черпаючи свій зміст із самої себе, 
вона ніби створює із себе новий світ» [9, с.1]. Ви-

ходячи з такої концепції для багатьох компаративі-
стів, правові ідеї являть собою головний об'єкт до-
слідження і головний зміст порівняльного право-
знавства. 

Вивчення теорій тісно пов'язане з правотвор-
чістю і застосуванням права. З одного боку, теорії 
узагальнюють практику, що існує в даній країні, з 
іншого – панівні теорії, вивчаючи історію права, 
знаходять своє відображення в законодавстві і су-
довій практиці. Тому не можна відокремлювати 

один від одного порівняльне вивчення права і тео-
рії про право. Такий об'єкт порівняльного право-
знавства як національне законодавство часто при-

вертає увагу компаративістів, оскільки дає змогу їм 

знайти загальні характеристики законодавчих сис-
тем, спільні тенденції їх розвитку та певні особли-

вості. Мова йде про зіставлення витоків законодав-
ств, критеріїв класифікації галузей права, предметів 
та обсягів регулювання в рамках галузей, про спів-
відношення різних галузей, про міжсистемні пра-
вові зв'язки. Встановлюється реальна роль закону і 
межі власного законодавчого регулювання. 

До об'єктів порівняльного правознавства 
відноситься і «коло порівняння» - галузі, підгалу-

зі законодавства і нормативні масиви. В рамках 

«правових сімей» галузева класифікація може 
збігатися. Предмет, обсяг і методи регулювання, 
співвідношення кодексів та інших галузевих за-
конів, питома вага галузевих правових інститутів 
суттєво відрізняються, тому вимагають порівня-
льного дослідження. 

До об'єктів порівняльного правознавства вар-
то віднести правові інститути як комплекси пра-
вових актів, що регулюють однорідні суспільні від-

носини. Їх зіставлення часто слугує предметом до-
слідження й аналізу. Причому галузеві і міжгалузе-
ві інститути аналізуються по-різному, вони не зав-
жди легко виявляються. У такому випадку необ-

хідно знайомитися не з одним, а з декількома чи з 
багатьма правовими актами, з'ясовуючи, входять 
вони до однієї чи декількох галузей. 

Найбільш поширеним об'єктом порівняльно-
го правознавства є закони та інші правові акти. По-
треби законотворчості часто вимагають черпати з 
них ту аналогію, яка полегшує пошук предмета за-
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конодавчого регулювання, форм і методів. Доступ-

ність іноземних законів робить їх найбільш прида-
тними нормативним джерелом для порівняння. 

Супутним, але нерідко і самостійним об'єк-
том порівняльного правознавства виступають пра-

вові норми. Не завжди збігаються класифікації пра-
вових норм, котрими користуються в різних на-
ціональних правових системах. Їх різновиди мо-
жуть бути досить різноманітними, наприклад, нор-
ми-принципи, норми-дефініції, норми-санкції і т.ін. 

Не менш важливо правильно оцінити структуру 
правових норм, що порівнюються, оскільки форму-
лювання правових норм, словесна форма їх виразу 
вимагає інтелектуальних зусиль і спеціальних 
знань. А.Х.Саідов зазначає, що об'єкти порівняль-
ного правознавства можуть бути різноманітними. 

Наприклад, певна правова норма або віддалений 

правовий інститут, галузь права або конкретна со-
ціальна проблема, що розв’язується за допомогою 

різних правових засобів у різних правових систе-
мах [7, с.51-52]. 

Ще одним об'єктом порівняльного право-
знавства є юридична техніка, тобто сукупність 
прийомів і правил структурування і відображення 
правових норм, побудови правових актів. При всій 

спільності, спостерігається чимало специфічних 
прийомів юридичної техніки, що відображають як 
особливості мови і культури, так і традиції законо-
давчого процесу. Отже, дослідивши мету та об'єкти 

порівняльного правознавства, можна констатувати 

той факт, що компаративістів цікавлять в одному 
випадку відмінності порівнюваних правових об'єк-
тів, в іншому - їх спільні риси. Сам вибір об’єктів 
призводить у результаті до реалізації основних ці-
лей порівняльного правознавства. 
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СУДОУСТРІЙ  НА  БУКОВИНІ  В  1774 - 1918 РР. 

 

Зміни в судоустрої Буковини започаткова-
ні в 1775-1786 рр. австрійською військовою ад-

міністрацією. Перший військовий намісник краю 

генерал Г. Сплені вбачав своє завдання в тому, 

щоб “сформувати судові інстанції” та організу-

вати їх належну роботу. До цього, як зазначає 
Сплені, процес проводився без адвоката, засіда-
телів, протоколу і реєстрації, то ж результат за-
лежав виключно від доброї волі суду. Розробле-
ний ним план передбачав окреме судочинство 

для різних верств населення. Селяни і з своїми 

справами мали звертатись до двірників, міщани 

— до свого магістрату (це право надавалось 
тільки Чернівцям і Сучаві), боярам і духовенству 

належало звертатися безпосередньо до намісника 
[8, S. 83-84, 87]. 

В основному цей план був втілений у жит-
тя.  Коли цісар Йосиф II влітку 1783 р. відвідав 
Буковину, то схвалив її новий устрій. Однак до 

порядку судочинства у нього були суттєві прете-
нзії. В листі цісаря із Чернівців від 19 червня 
1783 р. говориться про необхідність покращення 
правосуддя, оскільки всяк жаліється на тяганину. 

“Криміналу потрібна одна толкова людина. Вій-

ськова придворна рада повинна прислати сюди 

спритного аудитора, який знає місцеві умови, 

тому що нагромаджуються кримінальні процеси, 

а цивільні процеси безкінечні” [7, s. 36]. Фактич-

но, цим розпорядженням Йосиф II заклав основи 

кримінального суду на Буковині. 
В адміністрації генерала К. Енценберга 

юридичну справу очолював старший штабсауди-

тор Орландіні. Йому підпорядковувались два 
дистрикт-аудитори у Чернівцях і Сучаві — капі-
тани Альге і Гейдінсфельд. Дещо пізніше ауди-

торський суд був створений і в Сереті. Перед 

аудиторіатом проходили справи, більші 20 фло-

ринів. Це була перша судова інстанція для дво-

рян, офіцерів, чиновництва, духовенства. 
Законом від 1781 р. на Буковині була запо-

чаткована адвокатура. До речі, ще план Сплені 
передбачав прикріплення до генерального кон-

сула двох адвокатів, один з яких мав виконувати 

функції державного звинувача (прокурора), а 
другий — захисника. 

Оскільки Буковина була переважно селян-

ським краєм, то важливу роль у розвитку судо-

чинства в ній відігравали патенти від 1 вересня 
1781 р. про врегулювання спорів між селянами і 
поміщиками, від 24 червня  1784 р. про безплат-
ність судочинства, від 17 серпня 1786 р. про су-

дочинство на селі. Останнім патентом селянам 

було надане право скаржитись на утиски, виби-

рати у справах, що стосувались всієї громади, 

депутатів для ведення громадського процесу 

(пленіпотентів). 
У 1787 р. військове управління на Букови-

ні змінилося цивільним, і вона як окремий 

дев’ятнадцятий округ увійшла до Галичини. Від-

булися зміни і в судочинстві. Певний час (з 1787 

року) судочинство для Буковини здійснював 
Станіславський земельний суд. Окрім Буковини, 

до його компетенції належали ще Станіславсь-
кий, Чортківський, Коломийський, Тернопільсь-
кий і Стрийський округи. На початку XIX ст. він 

складався із президента, 7 радників, 2 секретарів, 
2 протоколістів і 3 судових стажистів. Привіле-
йованою судовою інстанцією для дворянства Бу-

ковини став земельний суд у Львові, посилений 

чиновниками, які володіли румунською мовою. 

На місці трьох аудиторських судів виникли 

три територіальні суди у Чернівцях, Сереті і Су-

чаві, кожний зі своїм головою, адвокатом (кон-

сультантом), двома засідателями, двома канце-
ляристами і трьома судовими виконавцями. Тро-

хи пізніше у Сереті був утворений кримінальний 

суд, компетенція якого охоплювала всю Букови-

ну. До його складу входили: суддя, 2 асесори, 

актуарій, 2 канцеляристи, а також персонал, не-
обхідний для охорони арештантів. 

Буковинська аристократія не хотіла зале-
жати від галицького суду. Тож уже з 1790 року 

почались клопотання про підвищення статусу 

власне буковинського суду. 6 серпня 1800 р. 

Львівський апеляційний суд подав до Відня свої 
пропозиції. Відповідь затягнулась до 22 лютого 

1804 р. Найвище волевиявлення висловилось за 
ліквідацію Серетського територіального суду, 

підвищення статусу Чернівецького територіаль-
ного суду до крайового суду і об’єднання з ним 

буковинського кримінального суду. Так Букови-

на отримала свій крайовий суд (Landrecht). 

У перше десятиріччя свого існування кра-
йовий суд у Чернівцях складався із президента, 2 
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крайових радників, 6 інших радників, 2 секрe-

тарів, 3 протоколістів і 3 судових стажистів. Пе-
ред революцією 1848 р. Чернівецький “Land-

recht”, який виконував функції міського та кра-
йового суду, мав у своєму складі президента, 6 

радників, секретаря, 2 протоколістів, 9 стажистів 
і 21 судового виконавця. До реальної юрисдикції 
крайових судів, у тому числі і Чернівецького, 

тоді належало все земельне майно. До їх персо-

нальної юрисдикції належали всі дворяни, помі-
щики - недворяни, духовенство різних конфесій. 

Після набуття Буковиною у 1849 р. статусу ко-

ронного краю відбулись подальші зміни і в її су-

доустрої. Розширив свої повноваження крайовий 

суд у Чернівцях. Був утворений окружний суд у 

Сучаві. А з червня 1868 р. розпочалась організа-
ція повітових судів (Bezirksgerichte). Їй переду-

вав поділ Буковини на адміністративні повіти. У 

1805 р. їх було 6, у  1855 - 1868 – 15 [3, с. 9]. На 
початку 70-х рр. повітові суди діяли у Заставні, 
Кіцмані, Садгорі, Станівцях, Сторожинці, Виж-

ниці, Сереті, Радівцях, Солці, Гура-Гуморі, Ким-

полунзі, Дорні, Путилі, Сучаві. Всі вони були 

судами першої інстанції. 
Суд присяжних почав діяти на Буковині 

після виходу закону від 9 березня 1869 р. Він 

складався із трьох постійних суддів і дванадцяти 

присяжних засідателів. До списку присяжних у 

1869 р. входило 300 чол., у 1871 р. — 339, у 1875 

р. — 324. Серед них були такі відомі в краї лю-

ди, як Антон Кохановський, Костянтин Тома-
щук, Василь Волян, Йозеф Помпе та ін. У відпо-

відності з кримінально-процесуальним кодексом 

Австрії, прийнятим у 1873 р., до підсудності су-

дів присяжних було віднесено 22 види злочинів, 
вчинення яких каралося позбавленням волі на 
строк не менше 5 років, та 9 злочинів і 2 просту-

пки політичного характеру [4, с. 47]. 

Кількість судових установ на Буковині була 
явно недостатньою. У 1896 р. коронний край з 10 

441 тис. кв. км території і 646 591 чол. населення 
мав у 17 разів менше повітових судів, ніж Далма-
ція, у 14 разів менше, ніж Крайна;  у 12 разів мен-

ше, ніж Каринтія, у 6 разів менше, ніж Тіроль з Фо-
рарльбергом. Якщо загалом в Австрії один повіто-
вий суд припадав на 25 громад з населенням 27 775 

чоловік, то на Буковині - на 20 громад з населенням 

в 42 936 чоловік [4, с. 47]. При цьому треба врахо-
вувати, що населення Буковини було більш схиль-
ним до процесів, аніж освіченіше населення захід-

них земель Австрії. Як свідчать статистичні дані, 
буковинський повітовий суд мав у 5 разів більше 
роботи від тірольського. 

Завантаженість судів постійно зростала. Як 
повідомляв депутат Малик на засіданні буковинсь-
кого сейму 7 жовтня 1907 року, за 1902-1906 роки 

число справ, розглянутих повітовими судами, виро-
сло у Сереті з 7 758 до 10 468, у Сторожинці — з 10 

370 до 15 361, у Вижниці — з 7 907 до 8 800, у За-
ставні — з 2 974 до 3 821, у Вашківцях — з 1 899 до 
2 708 (1. — 1907. — Ч. 118). За підрахунками відо-
мого буковинського депутата державної ради  Ми-

коли Василька, у Чернівецькому крайовому суді 
розглядалось  4 000 скарг за рік, у Львівському 
окружному суді — 2  600, у Краківському — 2 000, 

а в окремих судових округах Австрії — 150-800 (1. 

— 1908. — Ч. 38). 

Питання про створення нових судів неод-

норазово обговорювалося в буковинському сей-

мі, ставилося депутатами й адміністрацією краю 

перед державною радою та міністерством юсти-

ції у Відні. Так, 7 лютого 1896 р. сейм прийняв 
резолюцію про необхідність заснування на Буко-

вині 11 нових повітових судів (у Чернівцях, Боя-
нах, Глибокій, Чудині, Веренчанці, Берегометі, 
Стульпіканах, Ілінештах, Босанчі, Верхнім Віко-

ві) та двох нових окружних судів у Радівцях і 
Вижниці. 7 жовтня 1907 р. сейм проголосував за 
клопотання перед урядом про відкриття окружних 
судів у Вижниці і Кимполунзі або Радівцях, про 
заснування повітового суду в Глибокій. У березні 
1908 р. судочинству на Буковині була присвячена 
грунтовна доповідь Миколи Василька у бюджетній 

комісії державної ради (1. — 1908. — Ч. 30, 37-39; 

2, ф. 3, оп. 1, спр. 6806, а. 51). Однак вимоги Буко-
вини щодо збільшення числа судів задовольнялися 
лише в невеликій мірі. Посилаючись на скруту в 
державі, відсутність фінансів, уряд відкладав вико-
нання більшості вимог на пізніший (невизначений) 

час. Не йшов уряд і на надання крайовому суду у 
Чернівцях статусу вищого та створення нових  
окружних судів. 

Настійливою необхідністю було і попов-
нення судів кваліфікованими суддями. Особливо 

відчутною вона стала після введення нового ци-

вільного процесу. За 1895-1914 рр. число судо-

вих урядників на Буковині виросло зі 180 до 261. 

Більшість серед них складали німці та євреї. 
Українців серед них у 1895 р. було лише 26. 

Тільки в Садгорі і Вашківцях вони очолювали 

повітові суди. У 1889 р. голова Вижницького 

повітового суду Володимир Ясеницький був іме-
нований радником крайового суду у Чернівцях 

(1. — 1895. — Ч. 33; 1908. —Ч. 61). 

Більшість судових урядників присилалась з 
інших коронних земель Австрії, що викликало не-
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вдоволення в краї. Ось як говорив про це у держав-
ній раді 27 лютого 1902 р. Микола Василько: “Вже 
роками протестуємо проти напливу урядників у 
наш коронний край. Ми прецінь маємо університет 
задля того, щоб виробилася інтелігенція з нашої 
власної вітчизни” (5. — 1886. — Ч. 6). І все ж  з 
Буковини вийшло немало відомих свого часу в 
Австрії правників, зайнятих у судочинстві. Так, 

уродженець Буковини Ігнац Шимонович (1801-

1871) працював радником Львівського крайового 

суду, президентом сенату вищої судової палати у 

Відні. З буковинського суду вийшов перший ре-
ктор  Чернівецького університету, багаторічний 

депутат державної ради К. Тимощук, президент 
Львівського вищого крайового суду Шенк, рад-

ники двору при Верховнім трибуналі у Відні 
Уте, Ранвич і Коссович, президент найвищого 

суду Симон Дріч. У 1908 р. у Верховному трибу-

налі було 5 діючих радників, які починали служ-

бу на Буковині як судові урядники. 

Одним з найгостріших питань розвитку су-
дочинства було питання про його мови. З 90-х років 
це питання не сходило з порядку денного сеймових 
засідань, зі сторінок преси. Формальною основою 

для вирішення цього питання було розпорядження 
міністерства справедливості Австрії від 17 серпня 
1864 р. про використання при розгляді криміналь-
них справ української та волоської мов, якщо сто-
рона не знала німецької [9, S. 48-49] і розпоря-
дження Міністерства справедливості від 21 квітня 
1861 р., яке зобов’язувало суди приймати подання і 
скарги не тільки німецькою, а й українською та 
румунською мовами. Однак на практиці жодне з 
цих розпоряджень не діяло. 

На засіданні сейму 7 лютого 1896 р. 

С.Смаль-Стоцький наводив як приклад скаргу 

Ілаша Галицького з Оршівців, подану у 1895 р. 

до Кіцманського повітового суду українською 

мовою. В резолюції, написаній німецькою мо-

вою, зазначалося,  що українська мова в буко-

винських судах не вживається, а тому скарга не 

може бути розглянута. Цей же суд з тієї ж при-

чини повернув православному священику Жол-

ківському із Суховерхова українську метрику. 

Щоб не дражнити суддів, навіть українські адво-

кати й нотарі в більшості своїй готували докуме-
нти німецькою мовою. Та й селяни, перестрахо-

вуючись, часто вперто вимагали тільки німець-
ких грамот. 

Загалом за період входження Буковини до 

Австрійської імперії в краї склалася досить роз-
винута система судів. У 1914 р. тут діяли 20 по-

вітових судів, крайовий суд у Чернівцях, окруж-

ний суд у Сучаві. На 800 098 осіб населення при-

ходився 261 судовий урядник. 
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ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УНР У 1917-1918 РР. 

 

ІІІ Універсал – це особливої ваги акт. Ним 

Україна офіційно юридично закріпила своє ста-
новище, як самостійної і незалежної держави у 

світі: “Віднині Україна стає Українською Народ-

ною Республікою” [6, c. 398]. Уряд УНР вперше 
відважився скасувати право власності на землі по-
міщиків та інші землі нетрудових господарств сіль-
ськогосподарського значення. “Віднині на терито-
рії Української Народної Республіки існуюче право 
власності на землі поміщицькі та інші землі нетру-
дових хазяйств сільськогосподарського значення, а 
також на удільні, монастирські, кабінетські та цер-
ковні землі, касується. Признаючи, що землі ті є 
власністю всього трудового народу і мають пере-
йти до нього без викупу, Українська Центральна 
Рада доручає генеральному секретареві по земель-
них справах негайно виробити закон про те, як по-
рядкувати земельним комітетам, обраним народом, 

тими землями до Українських Установчих 
зборів”[6, c. 400].  

Чи правомірним і необхідним був цей 

пункт у той час, чи  був  використаний суто як 

найбільш популярний рецепт серед більшовиць-
ких заходів будівництва “Нового світу”?  На на-
шу думку, це питання, безумовно, не можна було 

вирішувати так однозначно, тому що у більшості 
випадків насильницька експропріація приватної 
власності на землю, заводи і фабрики негативно 

вплинули на економічний стан України в цілому, 

відвернувши іноземні капітали від економіки 

країни, а через прихід до влади нового малоком-

петентного керівництва у промисловості під час 
загальної руїни лише погіршило економічну си-

туацію. Окремо треба сказати, що удар по мона-
стирській системі відразу ж утворив нову про-

блему. Величезна кількість ченців, які працюва-
ли і годувалися за рахунок власної праці на зем-

лях монастирів, опинилися на вулиці без майна 
та можливості влаштуватися де-небудь на робо-

ту. 

Подалі ця справа змусила Генеральний Се-
кретаріат надати додаткові пояснення, які вийш-

ли 16 листопада. У них говорилось, що “право 

власності переходить до народу Української Ре-
спубліки, а значить, від дня оголошення Універ-

салу дотеперішнім власникам забороняється зе-

млю продавати, купувати, заставляти, дарувати 

чи передавати кому-небудь у власність будь-
якими способами, бо ці землі Українська Цент-
ральна Рада вважає власністю не окремих осіб чи 

установ, а всього народу, причому це скасування 
власності, як і весь земельний лад на Україні, 
мають підтвердити і остаточно встановити Укра-
їнські Установчі збори. До Установчих же зборів 
ці землі було передано в завідування вибраних 

народом земельних комітетів.  
На початку січня 1918 р. Українська На-

родна Республіка фактично через визнання ін-

шими державами стала суверенною і самостій-

ною в межах своєї території. Лишалося юридич-

но затвердити таке положення і 9 січня 1918 р., у 

день, призначений для скликання Українських 

Установчих зборів, Українською Центральною 

Радою був затверджений ІУ Універсал, який 

проголосив, що “Однині Українська Народна 
Республіка стає самостійною, не від кого неза-
лежною, суверенною державою Українського 

Народу” [3]. ІV Універсал можна розцінювати як 

апогей політико-державного будівництва Украї-
ни періоду Української Народної Республіки 

1917- квітень 1918 pр.  

Цим конституційним  актом Українська 
Центральна Рада, спираючись на національний 

принцип демократії, заявила, що влада в УНР на-
лежить тільки “народу України”. Відтепер народ 

України став джерелом і носієм основної й най-

вищої державної влади: “Влада у ній  буде  на-
лежати тільки народові України, іменем якого, 

поки зберуться Українські Установчі збори, бу-

демо правити ми, Українська Центральна Рада, 
представництво робочого народу, селян, робіт-
ників і солдат, та наш виконавчий орган, який 

однині матиме назву Ради народних міністрів” 

[3]. Документ накреслює коло важливих практи-

чних завдань, які належить виконувати українсь-
кому уряду. Як засвідчив відомий учений-

правник, член Центральної Ради і директор її 
канцелярії Андрій Яковлєв, “ІV Універсал оста-
точно встановив основи конституції УНР” [7, c. 

17-18]. Серед постанов, що торкаються консти-

туції УНР, він відзначив підтвердження постанов 
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про скасування приватної власності на землю [7, 

с. 17-18]. 

Суперечності проблем земельної власності 
у той час апріорно виразилися в проголошенні 
ідеї соціалізму як ідеї рівноправності селян та 
інших категорій громадян. Проте вся подальша 
система земельного господарювання базувалася 
не на реалізації цієї ідеї через земельне законо-

творення, а на спробах врегулювати земельну 

власність силовими методами, такими, як напри-

клад, тотальна націоналізація, надзвичайщина  
тощо. Земельне законодавство тих часів зводи-

лося до заборонних методів та стримування еко-

номічного розвитку земельної власності. Протя-
гом існування УНР оцінка землі як економічної 
категорії засуджувалася в системі господарю-

вання, і право на земельну власність ніколи не 
розглядалася як одна з основних категорій прав і 
свобод людини. Серед причин такого становища 
треба згадати особисте ставлення М.Грушевсько-

го до питання приватної власності на землю. Ця 
ідея викликала у нього відвертий протест. Право 

приватної  власності  на  землю  ототожнювалося  
ним  з власністю на людину-раба, тобто суто як 

ненормальне явище [5, c. 73].  

Вирішуючи земельне питання, ІV Універсал 
повідомляв: “В справі земельній комісія, вибрана 
на останній сесії нашій, вже виробила закон про 
передачу землі трудовому народові без викупу, 
прийнявши за основу скасування власності й соціа-
лізацію землі, згідно з нашою постановою на сьо-
мій сесії... Рада народних міністрів вживе всіх за-
ходів, щоб передача землі в руки трудящих уже до 
початку весняних робіт через земельні комітети 

неодмінно відбулась. Ліси ж, води і всі багатства 
підземні як добро українського трудящого народу, 
переходять в порядкування уряду Української На-
родної Республіки” [3]. 

Майже водночас, з інтервалом у тиждень, 
Генеральний Секретаріат розповсюдив офіційне 
роз′яснення до Універсалу, який підкреслив, що 

скасування прав власності на землю й перехід їх 

до трудового населення слід розуміти: “…у тому 

смислі, що право власності на ці землі перехо-

дить до народу Української Республіки, отже від 

дня опублікування Універсалу колишнім влас-
никам забороняється землю продавати, купляти, 

закладати, дарувати чи передавати будь-кому у 

власність іншим способом, оскільки ці землі ви-

знаються Українською Центральною Радою та-
кими, що належать не окремим особам чи інсти-

туціям, а всьому трудящому народу, причому 

скасування власності, як і весь земельний лад на 
Україні, мають підтвердити й остаточно встано-

вити Українські Установчі збори” [3]. Суворо 

заборонялись самочинні загарбання земель. 
Не поліпшив стан справ і земельний закон 

від 18 січня 1918 р. І хоча цей закон дозволяв “пе-
рехід права користування в спадщину”, основна 
проблема так і залишилася нерозв’язаною і вироб-

ник не отримав права на земельну власність. За 
словами В.Винниченка, “…сільський пролетарі-
ат в обіцянки і закони про землю не вірив, біль-
ше вірячи реальним фактам”, а з іншого боку, 

ідея “соціалізації землі” викликала обурення за-
можного селянства, “яке лаяло Центральну Раду 

й агітувало на всі боки проти неї” [2, c. 309]. Пі-
сля прийняття ІV Універсалу Центральна Рада 
стала стрімко втрачати ініціативу, а більшовики, 

дедалі завойовували більшу популярність серед 

селянства і солдатів. 
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ПРАВО  ВЛАСНОСТІ  НА  ТЕРИТОРІЇ  ТА  РЕСУРСИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ФОНДУ 

 

Питання власності на природні ресурси  

достатньо складні в теорії права і суперечливі в 
законодавстві, що впливає на відносини власнос-
ті щодо природних рекреаційних територій і 
ресурсів. Дослідження права власності на при-

родні ресурси зустрічаються у працях багатьох 

учених, серед яких В.И.Андрєєв, Ю.С.Шем-

шученко, В.В.Петров, М.М.Бринчук, І.Ф.Панк-

ратов, М.В.Шульга, С.А.Боголюбов, Б.В.Єро-

феєв, В.В.Носик та інші. Рекреаційні території - 
це завжди земельні ділянки, хоча і наділені 
спеціальними ознаками, властивостями. Вирі-
шення питань власності на рекреаційні території 
нерозривно пов'язано з вирішенням загальних 

питань права власності на землю, що у даний час 
знаходяться в стадії формування у зв'язку з 
розробкою нового Земельного кодексу України. 

Актуальність дослідження права власності на 
рекреаційні території зросла ще й тому, що в 
обговорюваному проекті Земельного кодексу 

України змінено підходи до  права власності на 
землі рекреаційного призначення і для них про-

понується фактично загальний підхід як до зе-
мель населених пунктів, що навряд чи виправда-
но. Для прийняття обгрунтованого рішення щодо 

таких земель необхідний аналіз наявного законо-

давства, практики його застосування до природ-

них рекреаційних територій і розробка основних 

напрямків розвитку права власності на них.     

На вирішення питання власності на рекреа-
ційні території впливає декілька чинників, серед 

яких стан правового регулювання. Чинним 

законодавством фактично передбачена можли-

вість усіх відомих форм власності на такі терито-

рії, як державної, комунальної, колективної, 
приватної, що припускає широке коло суб'єктів. 
При цьому зауважимо, що хоч ст. 4 Земельного 

кодексу України (ЗК України) і встановлює 
обмеження на передачу  значної частини 

рекреаційних територій у колективну і приватну 

власність,  та воно має декларативний характер і 
фактично не є перепоною для реалі-зації будь-
якої вказаної форми власності.  

Окремо дискутується питання про зага-
льнонародну власність на такі природні ресурси, 

передбачену ст. 13 Конституції України, але аналіз 
цього питання не входить до завдань цього дослід-

ження, оскільки все більшого значення набуває 
право власності як форма використання вказаних  
територій, а при цьому питання про суб'єкти має 
більш практичний, ніж теоретичний характер. 
Зміна або уточнення кола суб'єктів державної 
(загально-народної) власності хоча і важливі, але 
принципового значення для відносин права 
власності на рекреаційні території не мають, 
оскільки важливіше для таких територій вирішення 
питань про розмежування на них державної, 
комунальної і приватної форм власності.  

Питання про наявність або відсутність ко-

лективної власності на землю також належить  
до дискусійних і не буде предметом розгляду, з 
огляду на те, що конструкції загальної часткової 
і загальної спільної власності, використовувані в 
науковій літературі, і, які отримали підтверд-

ження в окремих нормативних актах земельного 

законодавства щодо юридичних осіб, засновни-

ками яких виступає декілька осіб, є достатніми 

для характеристики і розробки права власності 
на території та ресурси рекреаційного фонду. 

Коло суб'єктів кожної форми власності на 
природні рекреаційні території, визначені у 

чинному законодавстві. Суб'єктами державної 
власності на такі території виступають Верховна 
Рада України, Верховна Рада Автономної 
Республіки Крим, обласні і районні ради, а також 

Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні і районні державні адміністрації, Київ-
ська і Севастопольська міські адміністрації, що 

одержали право продажу земельних ділянок 



Право власності на території та ресурси рекреаційного фонду 

38                         Науковий вісник Чернівецького  державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. 

несільськогосподарського призначення [1], яки-

ми  можуть бути і вказані  території.  
При цьому компетенція кожного виду 

таких суб'єктів щодо зазначених територій окре-
мо в законодавстві не визначена, хоча загальні 
повноваження, наприклад, щодо передачі земе-
льних ділянок у власність, надання в користу-

вання, припинення права на землю, здійснення 
державного контролю тощо таких органів 
рівною мірою стосуються і рекреаційних терито-

рій.  Водночас, з огляду на те, що в державній 

власності знаходиться значна частина таких 

територій, коло суб'єктів цього права власності 
варто було б уточнити, як і їхню компетенцію.  

Суб'єктами комунальної власності на 
рекреаційні території є сільські, селищні, міські 
ради і їхні уповноважені органи, зокрема, ті із 
них, що розташовані на землях загального 

користування населених пунктів, а також 

зайнятих під об'єктами комунальної власності 
рекреаційного призначення.  Проте в Україні 
відсутнє розмежування земель на державні і 
комунальні, що створює певні труднощі, наприк-

лад, при встановленні меж компетенції місцевих 

рад щодо організації природних рекреаційних 

територій, розробки їхнього правового режиму. 

Місцеві ради такими повноваженнями наділені, 
але в законодавстві не визначено відносно  яких 

конкретно територій. Звідси необхідно, крім 

розмежування державних і комунальних земель, 
компетенції відповідних органів, конкретизувати 

повноваження суб'єктів комунальної власності 
щодо рекреаційних територій. 

Суб'єктами приватної власності на 
рекреаційні території теоретично можуть бути 

громадяни України - суб'єкти підприємницької 
діяльності, а суб'єктами загальної спільної або 

загальної часткової власності - юридичні особи 

України, у статутному фонді яких відсутня будь-
яка частка державного майна або які мають у 

власності об'єкти нерухомого майна, що 

розташовані на таких територіях. Їхнє право бути 

суб'єктами випливає з Указів Президента Украї-
ни від 12 липня 1995 року “Про приватизацію й 

оренду земельних ділянок несільськогосподарсь-
кого призначення для здійснення підприємниць-
кої діяльності” [2] і від 19 січня 1999 року “Про 

продаж земельних ділянок несільськогоспо-

дарського призначення”. Фактично це право 

зазначені суб'єкти можуть реалізувати тільки 

щодо таких рекреаційних територій, які хоча 
фактично і мають рекреаційну цінність, але не 
віднесені до них у порядку передбаченому 

законодавством, а таких на жаль більша частина. 
Це насамперед землі рекреаційного, оздоровчого 

й історико-культурного призначення, що дотепер 

входять в інші категорії земель, зокрема, у землі 
населених пунктів, і підлягають  передачі в 
приватну власність.  

Однією з вимог для віднесення громадян-

підприємців і юридичних осіб України до 

суб'єктів права власності на рекреаційні терито-

рії виступає одержання ними у встановленому 

порядку права займатися тими видами рекреа-
ційної діяльності, що припускають використан-

ня саме земельних ділянок, що мають рекреацій-

не значення (наприклад, парк культури і відпо-

чинку, гідропарк, санаторій тощо). Така вимога 
випливає з обов'язкового цільового використання 
цих територій за екологічним законодавством, а 
також обов'язковості суб'єктів господарювання 
використовувати належне їм майно відповідно 

до його цільового призначення і статутної діяль-
ності за  господарським законодавством. Проте 
норми права, які безпосередньо встановлюють таку 
вимогу до зазначених суб'єктів, у законодавстві 
відсутні, негативні результати чого поки мало 
виявляються через повільний темп продажу таких 
територій. Таким чином, кожна форма власності на 
рекреаційні території має свої проблеми, які потре-
бують вирішення у залежності від господарських 
прав і обов'язків суб'єктів, виду природних рекреа-
ційних територій, їхнього місця розташування, 
виду рекреаційної діяльності тощо.  

Рекреаційні території як об'єкти права 
власності мають відповідні  ознаки, які виті-
кають із норм законодавства, але беспосередньо 

в ньому не визначені: 1) це – нерухоме майно, із 
чого випливає поширення на них загальних 

положень про нерухомість; 2) є подільними або 

неподільними в залежності від можливості 
їхнього поділу без збитку для їхнього викорис-
тання в рекреаційній діяльності; 3) приналеж-

ність їхньому власнику продукції і прибутків, 
отриманих від використання таких територій; 4) 

обмеженість у господарському обороті,  хоча 
певна їх частина може відчужуватися, переходи-

ти від однієї особи до іншої; 5) наявність чітких 

меж у просторі, встановлюваних у спеціальному  

порядку; 6) суворе цільове призначення, що є 
обов'язковою умовою їхнього використання. 

Характеристика кожної ознаки потребує 
додаткового уточнення, оскільки від цього 

залежить межа можливої і належної поведінки 

суб'єктів власності щодо таких територій і їхнє 
ефективне  використання, з огляду на їхню 
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значимість  для здійснення рекреаційної діяль-
ності і у цілому для забезпечення основних 

конституційних прав громадян. Для розробки 

пропозицій відносно реалізації права власності 
на території і ресурси рекреаційного фонду має 
значення аналіз уже наявних відносин власності 
на окремі території і ресурси, що мають 
рекреаційне значення. 

Право власності на рекреаційні, курортні, 
лікувально-оздоровчі зони залежить від їхнього 

місця розташування. Так, якщо курортні та 
лікувально-оздоровчі зони знаходяться, як пра-
вило, на землях оздоровчого призначення, то 

форма власності на них відповідно до ЗК 

України повинна бути державною. Рекреаційні 
зони можуть знаходитися, окрім земель рекреа-
ційного призначення, і на землях населених 

пунктів, звідси форма власності  повинна  бути 

комунальною, але фактично може бути й іншою. 

У чинному законодавстві, на перший 

погляд, вирішені і питання права власності на 
землі оздоровчого, рекреаційного, історико-

культурного призначення, природні рекреаційні 
території на землях природоохоронного призна-
чення, лісового, водного фонду і землях загаль-
ного користування населених пунктів, бо 

відповідно до ст. 4 ЗК України вони можуть 
знаходитися тільки в державній власності.  

Оголошення тільки права державної 
власності на такі землі було своєчасним і виправ-
даним на момент виділення в складі земельного 

фонду України спеціальних категорій земель 
(рекреаційного, історико-культурного, оздоров-
чого призначення), що мають рекреаційне зна-
чення,  та  визначення  відносно інших природ-

них ресурсів (лісів, вод, тваринного  світу) видів 
спеціального  використання для рекреаційних 

цілей. Цим законодавець підтвердив необхід-

ність спеціального правового режиму таких 

територій і ресурсів, доцільність особливої уваги 

до них з боку держави. Проте на цьому правове 
регулювання цих відносин фактично зупинилося, 
зазначені території залишилися в складі інших 

земель, одна частина їх потрапила під прива-
тизацію громадянам для особистих потреб, інша 
- приватизується підприємствами без будь-яких 

обмежень щодо їх цільового використання. 
Звідси можливість реалізації права державної 
власності на такі території була втрачена, тому  

питання про форму власності на природні 
рекреаційні території потребує невідкладного 

вирішення, але вже  з урахуван-ням фактично 

сформованих відносин. 

Питання про право власності на природні 
рекреаційні ресурси значно менше регулюється 
законодавством. Частково це норми законо-

давства про надра щодо правового режиму 

природних рекреаційних ресурсів, внесених до 

переліку корисних копалин загальнодержавного 

значення (підземні мінеральні і термальні води, 

ропа, мінеральні бруди і мул), затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 

грудня 1994 року [3].  

Суб'єктами права власності на такі ресурси 

можуть бути користувачі надр, яким у встанов-
леному законом порядку передається право 

їхнього видобутку, якщо інше не передбачено 

законодавством або умовами спеціального 

дозволу (ліцензії), а значить, підприємства, 
установи, організації, громадяни України, а 
також іноземні юридичні особи і громадяни. Ці 
суб'єкти повинні бути спеціалізованими, а 
громадяни мати відповідну кваліфікацію, мате-
ріально-технічні й економічні можливості для 
користування надрами [4].  На жаль, спеціальні 
вимоги до суб'єктів, що одержують право 

розпоряджатися природними рекреаційними 

ресурсами, відсутні, що навряд чи виправдано.  

Отже, у законодавстві є окремі положення 
про право власності на рекреаційні території і 
ресурси, проте багато питань залишаються 
невирішеними, що негативно впливає на стан їх 

використання й охорону. При мінімальних 

можливостях держави в даний час вкладати 

кошти у вивчення і розробку рекреаційної 
цінності таких територій і ресурсів, упорядку-

вання права власності на них може бути 

важливим інструментом керування їхнім вико-

ристанням, залучення інвестицій у рекреаційне 
господарство України, позитивного впливу на  
соціально-економічний стан  рекреаційно-при-

вабливих регіонів. 
Природні рекреаційні території можуть 

знаходитися в державній, комунальній, приват-
ній  власності. Природні рекреаційні території, 
на яких розташовані природні рекреаційні ресур-

си, а також об'єкти нерухомого майна загально-

державного значення, необхідно залишити в дер-

жавній власності. Природні рекреаційні тери-

торії, на яких розташовані природні рекреаційні 
ресурси, а також об'єкти нерухомого майна міс-
цевого значення, доцільно передати в комуна-
льну власність. Природні рекреаційні території, 
на яких розташовані природні рекреаційні 
ресурси місцевого значення, а також об'єкти 

нерухомого майна суб'єктів господарювання 



Право власності на території та ресурси рекреаційного фонду 

40                         Науковий вісник Чернівецького  державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. 

України (окрім державних і комунальних), у 

тому числі громадян-підприємців, можуть 
знаходитися в їхній приватній власності. 

Необхідно передбачити розподіл природ-

них рекреаційних ресурсів на загально-державні 
і місцеві, визначивши конкретні критерії такого 

розподілу. Віднесення природних рекреаційних 

ресурсів до загальнодержавних або місцевих 

повинно провадитись Кабінетом Міністрів 
України за поданням Міністерства охорони 

здоров'я України після погодження з Мініс-
терством екології і природних ресурсів України з 
урахуванням їхньої рекреаційної цінності, 
місцезнаходження, обсягів, можливості для гос-
подарського використання тощо. Питання права 
власності на території і ресурси рекреаційного 

фонду доцільно закріпити в спеціальному Законі 
України “Про рекреаційний фонд”, що буде 
сприяти розвитку рекреаційного господарства та 
цільовому і раціональному використанню рек-

реаційного фонду в інтересах усього суспільства. 
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ПОНЯТТЯ  ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ  ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ЯК  ОБ’ЄКТА  СТРАХУВАННЯ 

 

Згідно з чинним Законом України “Про 

страхування” (ст. 4) об’єктом страхування мо-

жуть виступати певні майнові інтереси. Ці інте-
реси можуть бути пов’язані: з життям, здоров'ям, 

працездатністю та додатковою пенсією страху-

вальника або застрахованої особи (особисте 
страхування), а також з володінням, користуван-

ням і розпорядженням майном  (майнове страху-

вання). Крім цього, об’єктом може виступати 

відповідальність, а точніше (в інтерпретації вка-
заного Закону) майнові інтереси, пов’язані з 
відшкодуванням страхувальником заподіяної 
ним шкоди особі або її майну, а також шкоди, 

заподіяної юридичній особі (страхування відпо-

відальності). Одразу підкреслимо, що в даному 

разі треба чітко розмежувати цивільну і криміна-
льну відповідальність. Кримінальна відповідаль-
ність ні в якому разі не може виступати об’єктом 

страхування, оскільки жодна особа (у тому числі й 

страховик) не може і не повинна нести кримінальне 
покарання за злочин, вчинений іншою особою. Ви-

сновок із вищенаведеного: об’єктом страхування 
можуть бути лише ті майнові інтереси, які 
пов’язані з ризиком настання саме майнової циві-
льної відповідальності. Щоправда, законодавством 

передбачені випадки, коли об’єктом страхування 
можуть виступати й окремі види адміністративної 
відповідальності, пов’язані з настанням майнової 
шкоди. 

Для більш повного розкриття поняття ци-

вільної відповідальності як об’єкта страхування 
необхідно звернутися до загальнотеоретичних 

положень правової науки. Як одному з основних 

видів юридичної відповідальності цивільно-

правовій відповідальності властиві загальні 
ознаки першої. Традиційно юридична відповіда-
льність трактується як реакція держави на пра-
вопорушення, котре полягає в спричиненні шко-

ди і порушенні охоронюваних законом інтересів 
[4, с.14, 134]. Правопорушення – це підстава від-

повідальності. Якщо воно відсутнє – відсутня і 
відповідальність. Щоправда, існує наукова теорія 
(теорія позитивної юридичної відповідальності), 
прихильники якої не погоджуються з подібним 

визначенням. Вони стверджують, що відповіда-
льність може реально наставати і при скоєнні 

дозволених діянь, а не лише з правопорушень 
[10, с.73]. Проте не можна не помітити тієї обста-
вини, що подібне змішування понять дає можли-

вість довільного тлумачення юридичної відповіда-
льності і позбавляє її практичного значення в умо-
вах правової держави. Відповідальність повинна 
наступати лише за винно скоєне протиправне діян-

ня. В іншому випадку можна прийти до неприйня-
тного висновку, що особа, яка не скоїла правопо-
рушення, вже несе правову відповідальність. Тому 
ця теорія не була прийнята загалом і зустріла знач-
ний опір та критику зі сторони інших науковців [1, 

с.110-120; 4, с.130-133]. 

Дуже часто поняття відповідальності ото-

тожнюється з такими поняттями, як оцінка, при-

мус, негативні наслідки, ризик, обов’язок, осуд, 

санкція та багатьма іншими. Але, як свідчить 
досвід, таке ототожнення не є прийнятним. Тому 

єдино можливим виходом із цієї ситуації є поєд-

нання в певній мірі всіх перелічених понять. До-

мінуючим серед них є поняття “санкції”. Заува-
жимо, однак, що не кожна санкція, яка передба-
чена законодавством на випадок порушення зо-

бов’язання, є цивільно-правовою відповідальніс-
тю. Автор схильний до тієї позиції, що поняття 
“санкція” та “відповідальність” співвідносяться 
як рід і вид, отже, представляють собою різні 
наслідки порушення зобов’язання: “санкція як 

поняття більш широке, ніж відповідальність, при 

нормальному розвитку зобов’язання залишається 
лише в плані можливості, а реалізація санкції, 
включаючи і відповідальність, є дійсність, що 

виникає після порушення зобов’язання” [6, с.90]. 

Отже, під цивільно-правовою відповідаль-
ністю треба розуміти лише такі санкції, які 
пов’язані з додатковими обтяженнями (негатив-
ними наслідками) для правопорушника (вони є 
для нього певним покаранням за скоєне право-

порушення) [3, с.524]. Ці санкції можуть виявля-
тися в позбавленні правопорушника певних прав, 
в заміні невиконаного обов’язку новим, у приєд-

нанні до невиконаного обов’язку нового додат-
кового, або зменшенні чи позбавленні майнового 

блага, причому все це забезпечується можливіс-
тю застосування державного примусу [13, с.58]. 
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Окрім загальних ознак цивільно-правовій 

відповідальності, як окремому видові юридичної 
відповідальності властиві і свої специфічні риси, 

котрі мають істотне значення для страхування. 
По-перше, найважливішою специфічною 

ознакою цивільно-правової відповідальності є те, 
що вона виконує відновлювальну (компенсаційну) 
функцію [8, с.50-51]. Ця функція забезпечує потер-
пілому право вимагати від винної в заподіянні зби-

тків особи їх відшкодування в повному розмірі. 
По-друге, цивільно-правова відповідаль-

ність – це презюмована винна відповідальність. 
Це означає, що на відміну від кримінального 

права, де діє принцип невинності, в цивільному 

праві діє принцип винності. З самого початку 

розгляду цивільної справи особа вважається 
винною, поки не доведе свою невинність. 

По-третє, цивільно-правова відповідаль-
ність, як і будь-який інший вид юридичної від-

повідальності, виконує каральну функцію. Май-

новий характер цивільної відповідальності ви-

ражається в сплаті грошей чи наданні певного 

майна, тобто в настанні для правопорушника пе-
вних негативних майнових наслідків. Даний 

майновий характер зумовлює той факт, що вплив 
цивільно-правової відповідальності спрямову-

ється вже не на особистість, а на майнову сферу 

правопорушника, який повинен повністю від-

шкодувати збитки потерпілому. Саме тому, з ме-
тою захистити себе від подібних витрат, особи 

звертаються до страхових компаній. Потреба в 
страховому захисті може бути зумовлена різни-

ми обставинами: як суб’єктивними, так і 
об’єктивними. До перших, наприклад, можна 
віднести можливий низький професійний рівень 
чи бездіяльність страхувальника (лікаря, адвока-
та, нотаріуса та ін.). А до других – підвищену 

небезпеку промислових підприємств, транспорт-
них засобів і т.д. [9, с.64-65]. Через укладення 
договору страхування цивільної відповідальності 
обов’язок відшкодування збитків умовно “пере-
кладається” на страховика. Тому в разі настання 
страхового випадку з потерпілими особами роз-
раховується, як правило, вже страховик, а не 
страхувальник. Зазначимо, що після здійснення 
страхової виплати, страховик не отримує права 
регресу до винної в заподіянні шкоди особи, як 

це відбувається при майновому страхуванні, 
оскільки винною особою є сам страхувальник. 

Проте в даному випадку законодавець не міг не 
передбачити виняток із загальних правил. Так, 
страховик має право вимагати від страхувальника 
повернення страхового відшкодування, якщо ви-

явиться, що страховий випадок був зумовлений 

навмисними діями (та/чи бездіяльністю – В.Н.) або 
навіть умисним злочином страхувальника чи інших 
зацікавлених осіб (вигодонабувачів). 

По-четверте, обсяг цивільно-правової від-

повідальності не залежить від ступеня вини по-

рушника і від ступеня суспільної небезпеки його 

дій, а в ряді випадків при накладенні цивільної 
відповідальності вина взагалі не враховується [8, 

с.50]. Ці випадки охоплюються поняттям без-
винної відповідальності. Сутність останньої по-

лягає в тому, що вона наступає при наявності  
усіченого складу цивільного правопорушення. 
Відсутній один елемент – вина правопорушника. 
Для прикладу можна навести відповідальність 
власників транспортних засобів (джерел підви-

щеної небезпеки). Звільнення від відповідально-

сті можливе тут лише у двох випадках: 1) якщо 

шкода була завдана при наявності непереборної 
сили; 2) або при наявності умислу самого потер-

пілого [12, ст.450]. У всіх інших випадках влас-
ник транспортного засобу зобов’язаний повністю 

відшкодувати шкоду (збитки) потерпілому (на-
віть якщо знаходився в стані афекту). Але ж не 
кожен власник, як свідчить практика, спромож-

ний відшкодувати потерпілому його втрачений 

заробіток, витрати на лікування та ще багато чо-

го іншого. У зв’язку з цим в Україні з 
15.01.1994р. згідно з указом Президента України  

введено обов’язкове страхування цивільної від-

повідальності власників транспортних засобів. 
Перевага даного виду страхування полягає в то-

му, що страховику набагато легше покрити поді-
бні збитки, оскільки за рахунок страхових внес-
ків він формує такий страховий фонд, який за 
розмірами може бути досить великим. На жаль, 
статистика свідчить про те, що в 1999 році зага-
льна сума страхових внесків, зібраних українсь-
кими страховиками, становила близько двохсот 
мільйонів доларів. Тоді як, наприклад, одна ні-
мецька страхова компанія “Герлінг” збирає що-

річно близько 70 млрд. марок [12, с.7].  

По-п’яте, дуже часто цивільно-правова відпо-
відальність реалізується без втручання судових  чи 

інших державних органів, тобто добровільно самим 

заподіювачем шкоди. Зумовлено це, як правило, 
тим, що заподіювач добровільно відшкодовує збит-
ки, оскільки боїться додаткових витрат і мір відпо-
відальності, що можуть бути накладені судом. До-
говір страхування відповідальності може розв’яза-
ти і цю проблему, адже звільняє страхувальника не 
лише від обов’язку відшкодувати шкоду особисто, 
але й від витрат, пов’язаних з вирішенням спору в 
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суді. Єдиними майновими втратами, якщо їх так 
можна назвати, будуть страхові внески, які страху-
вальник зобов’язаний вносити протягом дії догово-
ру. Але і їх розмір завжди набагато менший, аніж 

страхове відшкодування, яке виплачується страхо-
виком в разі настання страхового випадку. 

По-шосте, цивільно-правова відповідаль-
ність виконує превентивну функцію. Можливість 
застосування заходів відповідальності є стиму-

лом для правомірної поведінки окремої особи та 
інших осіб. Перш ніж учинити певні дії, особа 
повинна замислитись, чи не будуть такі дії не-
правомірними, чи не потягнуть вони за собою 

відповідальність? Якщо відповідь позитивна, то 

особа, як правило, утримується від неправомір-

них дій. У цьому й полягає попереджувальна фу-

нкція цивільно-правової відповідальності.  
Істотний інтерес для страхування відпові-

дальності має поділ цивільно-правової відпові-
дальності на договірну та позадоговірну. Так, 

договірна відповідальність наступає внаслідок 

невиконання чи неналежного виконання догові-
рних зобов`язань, а позадоговірна — у випадках 

спричинення шкоди, не пов`язаної з невиконан-

ням (неналежним виконанням) договірних зо-

бов`язань (її ще часто називають деліктною від-

повідальністю). Умови та міри договірної відпо-

відальності найчастіше визначаються самими 

сторонами в договорі. Позадоговірна ж відпові-
дальність настає за порушення обов`язку, вста-
новленого законом чи підзаконним актом, і ви-

ражається у формі відшкодування збитків. Делі-
ктна відповідальність суттєво відрізняється від 

договірної ще й тим, що може виникати лише за 
наявності шкоди, тоді як договірна — і при від-

сутності збитків у кредитора. 
Поки що наше законодавство дозволяє 

страхувати лише позадоговірну відповідальність. 
Ніяких вказівок щодо страхування договірної 
відповідальності не містить і проект нового Ци-

вільного кодексу України. Тому автор погоджу-

ється з думкою Л.І.Корчевської та К.В.Турбіної, 
які вважають, що обмежуватись страхуванням 

лише деліктної відповідальності не можна, оскі-
льки шкода може виникати не лише при делікті, 
а й у разі порушення договірних зобов’язань. 
Цивільний кодекс Російської Федерації в даному 

питанні дещо випереджає український у доско-

налості правового регулювання, оскільки перед-

бачає страхування як деліктної відповідальності, 
так і договірної [2, с.185-186]. 

Як бачимо, інститут цивільно-правової від-

повідальності досить складний і багатогранний 

за своєю природою, тому зумовлює виникнення 
багатьох питань, виступаючи об’єктом страху-

вання відповідальності. Наприклад, досить скла-
дна процедура встановлення розміру страхової 
суми (ліміту відповідальності страховика за до-

говором страхування). Саме тому основним за-
вданням страхових компаній є визначення ймо-

вірної відповідальності страхувальника, її мож-

ливого розміру, а також установлення граничних 

меж такої відповідальності. Для прикладу можна 
навести страхування відповідальності при здійс-
ненні космічної діяльності, яке ще не отримало 

належного розвитку в Україні. Страховики одра-
зу ж стикаються з недостатністю статистичних 

спостережень і підтверджених практикою науко-

вих даних і, як наслідок, часто зазнають значних 

збитків через хибність розрахунків. Тому не ди-

вно, що страхові компанії з великою обережніс-
тю укладають страхові договори, об’єктом яких є 
ризик забруднення навколишнього природного 

середовища токсичними компонентами палива 
внаслідок аварії ракети космічного призначення. 
Адже в такому разі досить важко визначити ймо-

вірність настання страхового випадку [5, с.124]. 

Вирішення подібних питань особливо ак-

туальне сьогодні, коли окремі фізичні та юриди-

чні особи, чи навіть держава (в особі певних 

державних органів), виявляються часто неспро-

можними відшкодувати завдану ними шкоду. 

Цього ризику можна легко уникнути або ж сут-
тєво його зменшити шляхом застосування надій-

ного механізму – страхування відповідальності. 

Однак така позиція була піддана критиці з боку 

окремих учених. Зокрема, Р.Саватьє вважає, що 

оскільки відшкодування збитку покладається 
вже не на винну особу, а на страховика, то циві-
льна відповідальність перестає бути санкцією за 
допущену вину, тобто страхування відповідаль-
ності позбавляє морального значення зв’язок між 

виною і відшкодуванням шкоди, в результаті ци-

вільна відповідальність втрачає свій дисциплі-
нуючий і “моралізуючий” характер стосовно 

винного. Отже, “основна мета цивільної відпові-
дальності не полягає більше в тому, щоб покара-
ти винного. Вона полягає в тому, щоб забезпечи-

ти потерпілого від звичайних ризиків” [7, с.326]. 

З таким положенням можна було б погоди-

тися при умові, що поведінка страхувальника 
дійсно була винною, а тим більш умисною. Але 
хіба може бути застрахована відповідальність, 
яка настала внаслідок умисних дій? Звичайно ж, 

ні. Підтвердженням цього є численні приклади, 

які можна знайти в правилах страхування відпо-
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відальності (роботодавця, професійної відпові-
дальності, відповідальності за забруднення на-
вколишнього середовища). Іншими словами, 

страховик має право відмовити у виплаті страхо-

вого відшкодування, якщо шкода була завдана 
внаслідок вчинення страхувальником грубих ді-
янь, які не відповідають вимогам професійної 
підготовки (лікаря, нотаріуса, адвоката і т.д.) чи 

бездіяльності (невиконання вимог протипожеж-

ної безпеки, техніки безпеки), а також якщо 

страховий випадок відбувся в результаті алкого-

льного, наркотичного чи токсичного сп’яніння 
страхувальника [9, с.321]. Більш того, страховик 

не стає відповідачем за деліктними зо-

бов’язаннями страхувальника. Він лише виконує 
свої договірні зобов’язання (виплачує страхове 
відшкодування) або перед страхувальником, або 

перед потерпілими особами. Що ж стосується 
представництва і захисту інтересів страхуваль-
ника страховиком в суді, то це також частина 
договірних обов’язків страховика. 

Отже, об’єктом страхування можуть висту-

пати майнові інтереси, пов’язані з ризиком на-
стання цивільно-правової відповідальності осо-

би, негативні наслідки якої виражаються в 
обов’язку відшкодувати шкоду третім особам, 

яка була завдана внаслідок необережної (чи без-
винної) поведінки заподіювача шкоди. Не підля-
гають страхуванню в будь-якому разі криміналь-
на відповідальність, а також відповідальність, 
яка виникла внаслідок навмисних дій. Щоправда, 
остання виникає, як правило, вже після укладен-

ня договору страхування, і є прямою підставою 

для відмови страховиком у виплаті страхового 

відшкодування. 
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The basic features of civil liability, which have the important value for insurance are considered, and 

also the concept of the insurance's object is disclosed. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ЕКОНОМІЧНОЇ  
КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Конкуренція, як і будь-який суспільний 

феномен, не виникає в один момент. Виникнув-
ши разом з ринком, вона проходить нелегкий 

шлях становлення, розвитку та стійкого функці-
онування, поступово переростає у вагомий фак-

тор виробництва і ринкових відносин. На жаль, 
поява монополій в Україні, як доречно зазначає 
В.Літкевич, не є результатом дії об’єктивних сил 

конкуренції, як це мало місце в країнах з розви-

нутою економікою. Їх виникнення та розвиток 

відбулися внаслідок цілеспрямованої державної 
політики, що проводилась у Радянському Союзі, 
починаючи з 20-х років [11, c.24]. Отже, для 
України, як і для інших пострадянських країн, 

формування конкурентного законодавства відбу-

валося не після, а одночасно з формуванням ри-

нкових відносин та в умовах боротьби з уже 
сформованими монополіями. 

Першою заявкою на антимонопольні намі-
ри органів влади у нашій країні вважається По-

станова Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1990 

року “Про заходи щодо демонополізації народ-

ного господарства”[7]. А 10 липня 1991 року був 
прийнятий Закон СРСР “Про обмеження моно-

полістичної діяльності в СРСР”, який відтворив 
всі характерні для світового антимонопольного 

законодавства елементи [8]. Україна після про-

голошення незалежності 24 серпня 1991 року як 

суверенна держава почала проводити самостійну 

економічну політику з метою створення ефекти-

вного народного господарства. Прийнята в 1992 

році програма демонополізації економіки Украї-
ни передбачала необхідність встановлення конт-
ролю за монополіями, підвищення рівня конку-

ренції, перебудову організаційних господарських 

схем, стимулювання процесів створення нових 

господарських суб’єктів [6]. Саме тому, визначи-

вши в Законі України від 3 серпня 1990 року 

“Про економічну самостійність України” зміст, 
мету, основні принципи економічної самостійно-

сті України, Верховна Рада в Постанові про реа-
лізацію зазначеного закону внесла до переліку 

законодавчих актів, які б забезпечували дію За-
кону  України “Про економічну самостійність 
України”, антимонопольне законодавство [2]. 

Поняття “законодавство” можна розгляда-
ти в широкому і вузькому розумінні цього слова. 
В широкому розумінні слова законодавство – це 
комплекс (система) нормативних актів, які ви-

даються уповноваженими органами, найважли-

вішим з яких є закон [12, c.130-131]. Таким зако-

ном, насамперед, є Конституція, що має вищу 

юридичну силу і пряму дію на всій території 
України. У вузькому розумінні слова законодав-
ство розглядається як система законодавчих но-

рмативних актів, які видаються вищими органа-
ми державної влади й управління, тобто законо-

давчі акти і нормативні рішення уряду [12, 

c.131]. Норми, що входять в подібну систему, 

повинні встановлювати загальні засади (принци-

пи) правового регулювання та регламентувати 

найбільш важливі суспільні відносини. 

З урахуванням вищевикладеного проаналі-
зуємо деякі положення з чинного законодавства. 
У ст. 8 Конституції України вказано, що вона 
має вищу юридичну силу, а її норми є нормами 

прямої дії [1]. У ст.5 Закону України “Про Ан-

тимонопольний комітет України” зазначається, 
що у своїй діяльності він керується Конституці-
єю, Законом України “Про обмеження монополі-
зму та недопущення недобросовісної конкуренції 
у підприємницькій діяльності”, цим Законом, 

іншими актами законодавства, а також міжнаро-

дними договорами та угодами [4]. У ст. 3 Закону 

України “Про захист від недобросовісної конку-

ренції” міститься вказівка і на інші акти законо-

давства, видані на підставі законів чи постанов 
Верховної Ради України. 

На основі та на виконання Конституції і 
Законів України Президент видає укази і розпо-

рядження, які є обов’язковими до виконання на 
території України. Кабінет Міністрів у межах 

компетенції видає постанови і розпорядження, 
які є обов’язковими до виконання. Нормативно-

правові акти Кабінету Міністрів, міністерств та 
інших центральних органів виконавчої влади 

підлягають реєстрації в порядку, встановленому 

законом. Детально порядок державної реєстрації 
регламентує “Положення про державну реєстра-
цію нормативних актів міністерств, інших орга-
нів державної виконавчої влади, органів госпо-
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дарського управління та контролю, що зачіпають 
права, свободи й законні інтереси громадян або 

мають міжвідомчий характер”, що затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 

28.12.1992 року в його новій редакції. Виходячи 

з указаних вище положень, можна вести мову 

про конкурентне законодавство як сукупність 
нормативно-правових актів різної юридичної 
сили. Серед них основними є: 1) Конституція 
України; 2) Закони: “Про обмеження монополіз-
му та недопущення недобросовісної конкуренції 
у підприємницькій діяльності” від 18 лютого 

1992 року; “Про Антимонопольний комітет 
України” від 18 лютого 1993 року; “Про захист 
від недобросовісної конкуренції” від 7 червня 
1996 року; 3) Постанова Верховної Ради: “Про 

Державну програму демонополізації економіки 

та розвитку конкуренції” від 21 грудня 1993 ро-

ку; 4) Постанова Кабінету Міністрів “Про запро-

вадження механізму запобігання монополізації 
товарних ринків” від 26 травня 1997 року; 5) Ві-
домчі нормативні акти, що затверджені Наказом 

Антимонопольного комітету: “Положення про 

територіальне відділення Антимонопольного 

комітету України” від 5 січня 1994 року; Розпо-

рядженням Антимонопольного комітету: “Мето-

дика визначення монопольного становища під-

приємців на ринку” від 10 березня 1994 року; 

“Положення про складання та ведення Переліку 

підприємців. що займають монопольне станови-

ще на ринку” від 10 березня 1994 року; “Правила 
розгляду справ про порушення антимонопольно-

го законодавства України” в редакції від 29 чер-

вня 1998 року; “Положення про порядок одер-

жання згоди Антимонопольного комітету Украї-
ни на створення холдингових компаній у процесі 
корпоратизації та приватизації” від 21 червня 
1994 року; “Положення про контроль за еконо-

мічною концентрацією” від 25 травня 1998 року. 

Вирішуючи питання застосування конку-

рентного законодавства, законодавець передба-
чив можливість використання принципу верхо-

венства міжнародного права над внутрішнім у 

випадках, коли міжнародним договором, в якому 

бере участь Україна, встановлені відмінні від 

норм національного законодавства правила [3, 

п.6, ст.2; 5, ст.3]. Міжнародні правила за таких 

обставин мають певний примат з можливим 

прямим посиланням на них при прийнятті відпо-

відних рішень. Згідно із ст. 9 Конституції Украї-
ни чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою є 
частиною національного законодавства. Так, За-

кон України “Про дію міжнародних договорів на 
території України” від 10.12.1991 року передба-
чає, що укладені і належним чином ратифіковані 
Україною міжнародні договори є невід’ємною 

частиною національного законодавства і засто-

совуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. В цьому випадку, 

міжнародний договір, учасником якого є Украї-
ни, має таку ж юридичну силу, як і її національ-
ний закон. Тому Закон “Про міжнародні догово-

ри України” від 22.12.1993 року обумовлює здій-

снення ратифікації міжнародних договорів (тих, 

які потребують ратифікації згідно із ст. 7 цього 

Закону) не у формі постанови Верховної Ради, а 
шляхом прийняття спеціального закону про ра-
тифікацію, який підписується Головою Верхов-
ної Ради. Наприклад, 13.07.1999 року прийнятий 

Закон України “Про ратифікацію Конвенції про 

транснаціональні корпорації”. 

Організаційно-правове значення міжнаро-

дних договорів визначається не тільки в світлі 
імплементації норм міжнародного права у внут-
рішнє право окремої держави, але й в контексті 
зближення і узгодження національного законо-

давства різних країн. В цьому розумінні зростає 
роль уніфікації норм матеріального права в сфері 
антимонопольного регулювання держав СНД. 

Уніфіковані норми матеріального права є дого-

вірними, так як їх уніфікація здійснюється в фо-

рмі міжнародних договорів. Тому співробітницт-
во держав СНД з питань розвитку конкуренції 
базується на положеннях деяких міжнародно-

правових договорів: Угоди “Про принципи 

зближення господарського законодавства” від 

9.11.1992 року, Договору “Про створення Еко-

номічного Союзу” від 24.09.1993 року, Угоди 

“Про узгодження антимонопольної політики” від 

12.03.1993 року і Договору “Про проведення уз-
годженої антимонопольної політики” від 

23.12.1993 року. Останній визначає правові заса-
ди щодо попередження, обмеження та припи-

нення монопольної діяльності господарюючих 

суб’єктів у межах спільного економічного прос-
тору, які не підпадають під дію національного 

законодавства, тобто встановлює єдині для дер-

жав-учасниць загальні правила конкуренції. Для 
реалізації цього Договору згідно і з ст. 4 створе-
ний особливий наднаціональний орган – Міжна-
родна рада з антимонопольної політики, основ-
ним завданням якого є відпрацювання критеріїв і 
способів оцінки монополістичної діяльності, не-
добросовісної конкуренції, процедур розгляду 

справ, правил і механізмів впливу на суб’єктів 
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господарювання, які порушують правила конку-

ренції в спільному економічному просторі, та 
узгодження їх між собою [10]. 

У зв’язку з вищевикладеним можна зазна-
чити, що в 1999 році за участю Антимонополь-
ного комітету України вироблено нову редакцію 

Договору про узгоджену антимонопольну полі-
тику країн-учасниць СНД. У текст Договору 

включене положення про взаємодію сторін з ме-
тою усунення обмежень конкуренції на основі 
національного законодавства. З Договору вилу-

чені наднаціональні норми заборонного характе-
ру, які були передбачені у ст. 3 Договору, але так 

і не застосовані за період його функціонування. 
У процесі уніфікації норм країн СНД важливе зна-
чення надається створенню модельних законів. У 

жовтні 1994 року на засіданні Міждержавної ради з 
антимонопольної політики держав-учасниць СНД 

обговорений Модельний закон про захист економі-
чної політики і обмеження монополістичної діяль-
ності. Мета даного закону – юридично забезпечити 

спільне антимонопольне регулювання на всій тери-

торії держав співдружності. 
Відповідно до Постанови Верховної Ради 

України від 12.09.1991 року “Про порядок тим-

часової дії на території України окремих актів 
законодавства Союзу РСР” до прийняття відпо-

відних актів законодавства України на її терито-

рії застосовуються акти законодавства Союзу 

РСР з питань, які не врегульовані законодавст-
вом України, за умови, якщо вони не суперечать 
Конституції і законам України. Оскільки в Укра-
їні відсутній законодавчий акт, який регулював 
би питання, пов’язані з визначенням фірмового 

найменування, на території України, в частині, 
що не суперечить Конституції і законам України, 

діє “Положення про фірму”, затверджене поста-
новою ЦВК і РНК СРСР від 22.06.1927 року, яке 
також є елементом структури конкурентного за-
конодавства України. 

Отже, як правова форма реалізації держав-
ної політики у сфері добросовісної конкуренції 
конкурентне законодавство формують нормати-

вно-правові акти різної юридичної сили, метою 

яких є попередження, обмеження та усунення 

монополізму, недоборосовісної конкуренції на 
товарних ринках України. 
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Важливою умовою успішної законотворчої 
діяльності є розробка і вдосконалення понятій-

ного апарату, включення в нормативно-правові 
акти, присвячені регулюванню трудових відно-

син, дефінітивних норм для однозначного тлу-

мачення тих чи інших понять. Ця проблема по-

стає особливо гостро у зв’язку з корінними змі-
нами у регулюванні трудових відносин в умовах 

ринку. Соціально-економічні перетворення по-

требують істотних змін механізму правового ре-
гулювання сучасних трудових відносин, пошуку 

та застосування нових правових засобів. Ринок 

диктує свої правила, вносить у правове регулю-

вання предмету трудового права свої закономір-

ності, обумовлює нові підходи до юридичного 

опосередкування процесу праці. У зв’язку з цим 

з’являється потреба в нових категоріях, в уточ-

ненні загальних понять і визначень, викликаних 

новим, ринковим змістом і формою трудових 

відносин. А наявні дефініції Кодексу законів про 

працю України або застаріли, або містять термі-
ни, які самі потребують визначення. 

У першу чергу, на нашу думку, це стосу-

ється законодавчого закріплення визначення та-
ких понять, як “роботодавець” і “працівник”. Як 

справедливо зазначає З.Я.Козак, що стосується 
однієї і з сторін колективного договору, то у нині 
діючому законодавстві України застосовуються 
різні понятійні визначення: “підприємство, уста-
нова, організація”, “адміністрація”, “власник”, 

“уповноважений власником орган (особа)”, “ке-
рівник підприємства, установи, організації”. Від-

сутня одностайна думка з цього приводу і серед 

науковців-юристів. Тому автором пропонується 
у майбутньому Трудовому кодексі України та 
інших нормативно-правових актах про працю 

чітко визначити поняття сторін колективного 

договору: “роботодавця” як юридичної чи фізич-

ної особи, що здійснює найм робочої сили з ме-
тою забезпечення власних інтересів, та “проф-

спілки” як добровільного об’єднання працівни-

ків за професійною ознакою з метою захисту 

своїх інтересів [9, с.11-12]. 

Згідно із Законом України “Про колективні 
договори і угоди” від 1 липня 1993 року сторо-

нами колективного договору є власник або упов-

новажений ним орган, з одного боку, і один або 

декілька профспілкових або інших, уповноваже-
них на представництво трудовим колективом, 

органів, а у разі відсутності таких органів – пре-
дставники трудящих, обрані й уповноважені 
трудовим колективом, з іншого боку [3, Ст.361]. 

Ряд авторів звертають увагу на те, що якщо 
визначення першої сторони колективного договору 
– власник майна підприємства, тобто роботодавець, 
- відповідає дійсності, то визначення другої сторо-
ни вимагає уточнення: нею виступає трудовий ко-
лектив, оскільки саме він буде виконувати взяті за 
договором зобов’язання. Профспілкові органи ви-

ступають представниками трудового колективу для 
проведення підготовчої роботи щодо укладення 
колективного договору [16, с.494]. 

У статті 17 Закону України “Про підприємс-
тва в Україні” сторони колективного договору сфо-
рмульовані як “власник або уповноважений ним 

орган і трудовий колектив або уповноважений ним 

орган” [2, Ст.272]. П.Д.Пилипенко доречно вказує 
на нечіткість закону і при визначенні поняття 
самого трудового колективу. Так, стаття 15 За-
кону України “Про підприємства в Україні” до 

трудового колективу відносить усіх громадян, 

які беруть участь у його діяльності на основі 
трудового договору (угоди, контракту), а також 

інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з підприємством. Тобто під таке ви-

значення підпадають як наймані працівники, так 

і працюючі власники. Але останні не можуть од-

ночасно виступати з двох сторін [15, с.38]. 

З.Я.Козак піддає критиці спробу законода-
вця довільно використовувати понятійний апарат 
інших галузей права (в першу чергу цивільного) 

для характеристики суб’єктів трудового права. 
Автор вважає, що хоч відносини власності, упра-
вління певним майном є визначальними при за-
стосуванні найманої праці, трудові права і 
обов’язки сторін виникають з укладенням трудо-

вого договору [9, с.11-12]. Що ж стосується сто-

рін трудового договору, то слушною, на нашу 

думку, є позиція С.В.Дріжчаної, яка вважає, що 

варто повернутися до законодавчої термінології 
визначення сторін у трудовому договорі, як ро-

ботодавеця та роботоодержувача або наймача та 
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найманого працівника. Такою термінологією, на 
думку автора, будуть охоплюватись різні варіан-

ти сторін при укладенні трудового договору. Те-
рмін “наймач” припускає можливість у подаль-
шому при необхідності розширити склад учас-
ників трудового договору, які неминуче будуть 
виникати в ході реалізації економічної реформи 

[19, с.20]. 

Довгі роки в радянському трудовому праві 
стороною трудового договору вважалося підпри-

ємство. При переході України до ринкової еко-

номіки в законодавство про працю були внесені 
зміни і роботодавцем було визнано власника 
підприємства, установи, організації. Цим поло-

женням наше законодавство було приведене у 

відповідність з міжнародною практикою. Але в 
проекті нового Трудового кодексу України пе-
редбачено термін “роботодавець”, під яким зно-

ву розуміють підприємство, установу, організа-
цію. 

Н.Б.Болотіна, Г.І.Чанишева та інші автори 

звертають увагу на те, що якщо проаналізувати 

чинне законодавство з питання найму робочої 
сили – Закон України “Про підприємства в Укра-
їні” (статті 15, 16, 17), КЗпП (статті 3, 21), Закон 

України “Про підприємництво” (ст.9), Закон 

України “Про колективне сільськогосподарське 
підприємство” (ст.19), Закон України “Про се-
лянське (фермерське) господарство” (ст.23), - не 
залишається сумнівів, що законодавець в особі 
роботодавця бачить власника, а не організацій-

но-правову форму господарювання, якою висту-

пає підприємство, установа, організація. Незва-
жаючи на те, що в трудових відносинах функція 
власності може бути відділена від функції 
управління, на думку вказаних авторів, голо-

вною, первинною ланкою у суспільному відно-

шенні найманої праці виступає саме власник, 

який має широкий обсяг прав щодо найму, але в 
той же час є і головним зобов’язуючим суб’єк-

том. Роботодавцем виступає власник як фізична 
особа або як носій прав юридичної особи. Ви-

знаючи це остаточно, в законодавстві, вважають 
автори, немає необхідності окремо виділяти на 
стороні роботодавця фізичну особу, як це зроб-

лено в даний час у ст.21 КЗпП, бо фізична особа, 
що наймає працівника, вже є власником, оскіль-
ки володіє і розпоряджається певними грошови-

ми коштами для оплати праці найманого праців-
ника [16, c.162]. 

У визначенні трудового договору (ст.21 

КЗпП України) недостатньо відображена специ-

фіка відносин найманої праці, які виникають на 

основі такого договору. Так, А.Х.Кильдеєв звер-

тає увагу на те, що попереднє визначення трудо-

вого договору було розраховане на промислові 
державні підприємства, основані на чіткому 

професійному розподілі праці. В умовах багато-
манітності форм власності багато положень навіть 
самого визначення не застосовні до малих підпри-

ємств і індивідуальних підприємців, які виступають 
в якості роботодавця. На думку автора, ознака 
включення працівника в трудовий колектив (пер-
сонал) роботодавця, яку традиційно виділяють, вже 
не може виступати єдиною (родовою), оскільки в 
ряді випадків в індивідуального підприємця чи на 
малому підприємстві може й не бути інших праців-
ників, відповідно немає й трудового колективу чи 

персоналу [7, c.16]. 

Новим у тлумаченні трудового договору на 
Заході є внесення до його змістовної структури 

освітнього елементу. Стверджується, що в перс-
пективі трудовий договір трансформується в до-

говір праці і навчання, до того ж обидва ці еле-
менти будуть нерозривно пов’язані. Особливе 
значення надається добровільності трудового 

договору як антиподу примусової праці. Добро-

вільність трудового договору – прояв свободи 

праці, яка виключає позаекономічний примус. 
Це, зокрема, свобода вибору партнера, свобода 
розірвання трудового договору, свобода пого-

джуватись чи не погоджуватись на надурочну 

роботу [8, c.101]. На нашу думку, в умовах бага-
томанітності видів договорів у трудовому праві 
назріла необхідність розгляду і закріплення уза-
гальненої їх категорії, оскільки визнання трудового 
договору найбільш загальною конструкцією, яка 
пояснює сутність правового регулювання неодноо-
собової праці, було актуальним в період станов-
лення трудового права як галузі, а не в умовах ста-
новлення ринкових відносин. 

Потребує серйозних коректив розв’язання 
проблеми переведення на іншу роботу. Ю.Ор-
ловський справедливо звертає увагу на те, що по-
няття переведення на іншу роботу, яке міститься в 
чинному законодавстві, дає можливість роботодав-
цеві переміщати працівників, не рахуючись з дого-
вірними умовами. Такі переміщення обгрунтову-
ються виробничими інтересами, які розуміються 
роботодавцями дуже широко. Тому автор пропонує 
посилити роль трудового договору у встановленні 
умов праці, вказавши, що згода працівника потріб-

на не тільки на зміну трудової функції, а й на дору-
чення роботи і з зміною істотних умов праці. Вне-
сення відповідної зміни в норми про переведення 
на іншу роботу буде означати, що умови трудового 
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договору не можуть бути змінені в односторонньо-
му порядку [12, c.95].  

Проблема переведення потребує серйозних 

коректив, зважаючи на п.12 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України “Про застосування 
Конституції України при здійсненні правосуддя” 

від 1 листопада 1996 року. В даному пункті за-
значається: “При розгляді трудових спорів судам 

слід мати на увазі, що ч.3 ст.43 Конституції ви-

користання примусової праці заборонено. У 

зв’язку з цим не можуть застосовуватись як такі, 
що суперечать Конституції, правила статей 32, 33, 

34 КЗпП, відомчих положень чи статутів про дис-
ципліну тощо, які передбачають можливість тим-

часового переведення працівника без його згоди на 
іншу роботу в порядку дисциплінарного стягнення, 
у разі виробничої необхідності або простою, а та-
кож можливість виконання ним роботи, не перед-

баченої трудовим договором [17, c.77]. Але разом з 
цим на сьогодні залишається не вирішеним питан-

ня, як виходити з положення при виникненні ситу-
ацій, які потребують переведення. 

У статті 2 Конвенції МОП №29 про приму-

сову або обов’язкову працю закріплено, що тер-

мін “примусова чи обов’язкова праця” означає 
будь-яку роботу або службу, що вимагається від 

будь-якої особи під загрозою якогось покарання, 
для котрої ця особа не запропонувала добровіль-
но своїх послуг. Вважаємо, що дане визначення 
повинно знайти відображення у законодавстві 
України про працю. 

Чинне законодавство про працю України не 
містить узагальненого легального визначення по-
няття трудового спору, яке б охоплювало як індиві-
дуальні трудові спори, так і колективні. Закон 

України “Про порядок вирішення колективних 
трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 

року у ст.2 визначає колективний трудовий спір 
(конфлікт) як розбіжності, що виникли між сторо-
нами соціально-трудових відносин, щодо: встанов-
лення нових або зміни існуючих соціально-
економічних умов праці та виробничого побуту; 
укладення чи зміни колективного договору, угоди; 

виконання колективного договору, угоди або окре-
мих їх положень; невиконання вимог законодавства 
про працю [4, Cт.227]. 

У науці трудового права висловлювались рі-
зні точки зору щодо поняття трудового спору і його 
розмежування з трудовим конфліктом. Так, одна з 
них виходить з того, що наявність розбіжності між 

сторонами правовідношення означає сама по собі 
наявність спору, в якій би формі спір між сторона-
ми не вирішувався: при безпосередніх переговорах 

чи шляхом винесення по ньому рішення органом, 

який розглядає спір [6, c.4]. 

Інша точка зору, яку в сучасній науці тру-

дового права підтримує більшість авторів, поля-
гає в тому, що трудовий спір – це не просто не-
врегульовані розбіжності між суб’єктами трудо-

вих правовідносин, а лише ті з них, які передані 
на розгляд відповідного юрисдикційного органу 

і вирішуються у встановлених законом процесу-

альних формах [18, c.252; 14, c.227]. 

Н.Н.Нікіфорова вважає, що до передачі 
розбіжності на розгляд юрисдикційних органів 
мова повинна йти про трудовий конфлікт. Спір 

же передбачає змагання сторін конфлікту, а от-
же, і його вирішення будь-якою третьою особою 

у визначеному порядку. Отже, повною мірою 

говорити про існування трудового спору слід при 

передачі конфлікту на розгляд відповідних орга-
нів, які діють у визначених процесуальних фор-

мах [11, c.67]. 

З точки зору М.П.Стадника, розбіжності 
розв’язуються в процесі безпосередніх відносин, 

а трудові конфлікти – в установленому законом 

порядку, з дотриманням спеціальної процедури 

та спеціально створеними органами по 

розв’язанню колективних трудових спорів. Та-
кою, на думку автора, є істотна відмінність роз-
біжностей, які виникають у трудових правовід-

носинах, від трудових спорів, конфліктів. Розбі-
жності стають спором, якщо вони пройшли проце-
дуру безпосереднього врегулювання між сторона-
ми і перейшли в офіційну стадію врегулювання 
іншими органами згідно з процедурою, передбаче-
ною законодавством. Моментом виникнення коле-
ктивного трудового спору (конфлікту) вважається 
час офіційного звернення однієї і з сторін до про-
тилежної сторони з пропозицією про створення 
примирного органу по розв’язан-ню колективного 
трудового спору [19, c.121-122]. Отже, зазначені 
положення мають бути закріплені у понятті колек-
тивного трудового спору (конфлікту). 

Безробіття, яке з’явилось з переходом до 

ринкових відносин, викликало необхідність 
вжиття заходів по забезпеченню зайнятості, що 

знайшло законодавче закріплення. Стаття 1 За-
кону України «Про зайнятість населення» від 1 

березня 1991 року визначає зайнятість як діяль-
ність громадян, пов’язану із задоволенням осо-

бистих та суспільних потреб і таку, що, як пра-
вило, приносить їм доход у грошовій або іншій 

формі [1, Ст.170]. 

Аналізуючи законодавче визначення по-

няття зайнятості в Російській Федерації закріп-
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лене в ст.1 Закону РФ “О занятости населения в 
РФ” від 19 квітня 1991 року (зайнятість – це дія-
льність громадян, пов’язана із задоволенням 

особистих і суспільних потреб, яка не супере-
чить законодавству РФ і приносить, як правило, 

їм заробіток, трудовий доход [13, Ст.1915]), 

М.Ю.Лаврикова звертає увагу на те, що воно іс-
тотно відрізняється від розуміння зайнятості на-
селення, що сформувалось в економічній науці. 
Якщо економісти розглядають це соціальне яви-

ще як сукупність економічних відносин, то зако-

нодавець під зайнятістю пропонує розуміти 

будь-яку корисну діяльність громадян. Порів-
няння змісту вказаних понять зайнятості дозво-

ляє автору зробити висновок, що визначення за-
йнятості в законодавстві не відображає всієї по-

вноти і сутності цього складного соціального 

явища. Дійсно, підкреслює М.Ю.Лаврикова, як-

що зайнятість – це діяльність громадян, то звідси 

випливає, що зайнятий діяльністю громадянин 

працевлаштування не потребує. Але відрив тако-

го важливого правового інституту, як працевла-
штування, від соціального явища зайнятості був 
би теоретичною помилкою і упущенням практи-

ки. Тому автор вважає, що поняття зайнятості 
населення необхідно визначати через сукупність 
правовідносин, які пов’язані не тільки з діяльніс-
тю громадян, спрямованою на задоволення осо-

бистих і суспільних потреб, яка приносить до-

ход, а й відносин в інших соціально-значимих 

сферах діяльності, таких як навчання (в тому чи-

слі підвищення кваліфікації, навчання у вузі, 
технікумі і т.п.) і виховання дітей [10, с.65]. У 

Законі України “Про зайнятість населення” та-
кож не приділено достатньої уваги неповній за-
йнятості, в ньому відсутнє чітке розмежування 
між повністю та неповністю зайнятими. 

Зважаючи на кардинальні зміни, яких у да-
ний час зазнають завдання і функції держави у 

сфері праці, особливої ваги набувають принципи 

трудового права, які характеризують сутність 
правового регулювання і його загальну спрямо-

ваність. Необхідність дослідження і законодавчого 
закріплення принципів трудового права викликане 
тим, що, відмоляючись від деталізованого центра-
лізованого регулювання трудових відносин, держа-
ва шляхом законодавчо сформульованих принципів 
могла б сконструювати загальну модель правового 
регулювання всього спектра відносин, які склада-
ють предмет трудового права. Але основою трудо-
вого законодавства залишається старий, радянсь-
кий Кодекс законів про працю, прийнятий в іншо-
му суспільстві і в інших історичних умовах. Зрозу-

міло, що принципи цього законодавства не відпові-
дають меті і завдання незалежної України, її нині-
шній ситуації. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що для 
модифікації понятійного апарату трудового пра-
ва України в умовах економічної свободи і кон-

куренції дуже актуальним є вивчення міжнарод-

ного правового регулювання питань праці і за-
йнятості, досвіду регулювання трудових відно-

син в країнах з розвинутою ринковою економі-
кою. У зв’язку з цим цікавою є американська 
концепція регулювання трудових відносин, яка 
грунтується на доктрині протистояння працівни-

ків і роботодавця і характеризується наданням 

учасникам трудових відносин якомога більшої 
свободи в регулюванні відносин, що виникають з 
трудового договору.  Але разом з тим історичний 

розвиток радянського права як права континен-

тальної правової сім’ї передбачає в якості основ-
ного способу регулювання законодавство, а от-
же, й істотну роль держави. Тому особливо за-
слуговує на увагу “континентальна” доктрина, 
яка відрізняється значно більшою соціальною 

спрямованістю і ступенем втручання держави в 
трудові відносини. 

Актуальним є використання конвенцій 

МОП, оскільки вони містять універсальні норми, 

які узагальнюють прогресивний міжнародний 

досвід у регулюванні праці і придатні до засто-

сування в країнах з різним рівнем соціально-

економічного розвитку. Але, як слушно зазначає 
С.Ю.Головіна, для з’ясування смислового зна-
чення будь-якого терміна необхідно звертатись 
до всього комплексу правових актів МОП, які 
містять дефініції, а не лише до ратифікованих 

конвенцій [5, с.131]. 

Отже, таке вивчення, а в ряді випадків і 
продумане запозичення зарубіжних юридичних 

норм і міжнародних стандартів в ході подальшо-

го розвитку трудового права України, модифіка-
ції його понятійного апарату є об’єктивно необ-

хідним, корисним, оскільки в нашій країні відсу-

тній досвід розв’язання багатьох проблем трудо-

вого права, властивих ринковій економіці. Але, 
звичайно, недопустимим є сліпе копіювання за-
рубіжних правових інститутів і норм без оцінки 

можливостей їх запровадження в українську 

правову систему, без урахування об’єктивних 

умов і факторів, які породжують ті чи інші ін-

ститути, без ретельного попереднього вивчення 
не тільки формального змісту законодавства, яке 
запозичується, але і його соціального, економіч-
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ного, культурологічного, політичного та психо-

логічного контекстів. 
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ВИДИ  СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  В  УКРАЇНІ 
 

Страхування є найдревнішою категорією 

економічних відносин між людьми, яка стано-

вить невід'ємну частину виробничих відносин. 

Первинний зміст терміна "страхування" дійсно 

прямо пов'язаний і з словом "страх", тобто з мо-

жливістю настання небажаних наслідків від сти-

хійного лиха, пожеж, грабежів тощо. На бажанні 
зберегти своє майно від втрати виникла ідея 
відшкодування матеріальних збитків шляхом 

рівномірного розподілу ризику з іншими власни-

ками. У ХІХ столітті склалися три основні сис-
теми страхування в Росії: акціонерне, взаємне та 
земське. У 1827р. створюється перше акціонерне 
Російське товариство захисту від вогню, у 1835 

році – друге таке товариство. У цей же період 

проявляється свідомість про необхідність стра-
хування здоров'я та життя як найважливіших 

цінностей людини. Особливо це стосується тих, 

хто своєю працею заробляв на утримання себе і 
своєї сім'ї. 

Ризик матеріальної незабезпеченості тру-

дящих через втрату можливості брати участь в 
економічному процесі, заробляти собі на життя 
власною працею став соціальним ризиком. Він 

міг виникнути через втрату здібності працювати 

внаслідок хвороби, нещасного випадку, каліцтва, 
народження дитини і необхідності догляду за 
нею, старості, необхідності догляду за хворим чи 

похилого віку членом сім'ї, смерті годувальника. 
Особливо болісним є такий ризик матеріальної 
незабезпеченості, як відсутність попиту на робо-

чу силу, безробіття, коли сильні, здорові і квалі-
фіковані працівники не мають роботи. Усі ці ви-

ди соціального ризику є об'єктом соціального 

страхування. А соціальним ризиком і страхуван-

ням вони є тому, що носять об'єктивний, незале-
жний від працюючих, масовий, а тому соціаль-
ний характер. 

В основі класифікації видів соціального 

страхування покладені різні види соціального 

ризику. Ризик втрати заробітку простягується від 

втрати працездатності до безробіття. Непраце-
здатність настає при хворобі – загальній чи про-

фесійній, при каліцтві, інвалідності, вагітності і 
пологах, при настанні старості. Усе це – медичні 
ризики, які створили страхову медицину і меди-

чне страхування [6, c.14]. 

Відродження державності в Україні почалось 
відразу ж після Лютневої революції 1917 року. 16-

19 жовтня 1917р. у Києві відбувся крайовий ме-
дико-санітарний з'їзд при Генеральному Секре-
таріаті Центральної Ради України. На основі до-
повіді лікаря Н.П.Малигіна "Про лікарсько-
санітарний устрій на Україні при новому її держав-
ному устрої на демократичних засадах" була при-

йнята резолюція, в якій констатувалося, що увесь 
лікувально-санітарний устрій повинен базуватися 
на тих же, вироблених колективною громадською 

медичною думкою демократичних засадах, на яких 
і раніше базувалася земська медицина. При цьому, 
поряд із медичними організаціями місцевого само-
врядування, що вже склалися і довели здатність 
вирішувати всі лікарсько-санітарні питання, визна-
валась і роль лікарняних кас.  

На підставі нового страхового закону від 25 

липня 1917р. в Україні почала проводитись робота 
по об'єднанню страхових кас в одну загальну касу. 
Об'єднані каси і з значною кількістю учасників по-
винні були мати сильний бюджет, оскільки фінан-

сова стабільність була головною умовою успішно-
го існування страхової організації. 

Окремі каси були відділеннями підприємств. 
Вони мали можливість витрачати великі суми на 
управління. По суті, в Україні продовжували діяти 

ті ж, що й раніше страхові організації  – лікарняні 
каси і страхові  товариства, які в своїх діях керува-
лися російськими страховими законами, перш за 
все положенням від 25 липня 1917 р. 

З установленням у 1919-1920 роках в Укра-
їні радянської влади страхування у випадку хво-

роби стало проводитись за радянським декретом. 

Керували цією роботою відділи праці місцевих 

Рад  депутатів. Безпосередньо страховими пи-

таннями у відділах праці відали підвідділи соці-
ального страхування. Підкреслювалося, що ліка-
рняні каси, заводські комітети і власники під-

приємств у питаннях страхування на випадок 

хвороби повинні були керуватися декретом Ради 

Народних Комісарів Росії від 22 грудня 1917р. У 

зв'язку з цим робітники від відрахувань із заробі-
тної плати звільнялись. Страхові внески випла-
чували підприємці в розмірі 10 відсотків заробі-
тної плати. Страхування на випадок хвороби по-
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ширювалася на всіх осіб, зайнятих по найму в 
усіх галузях праці, та осіб вільних професій. 

Отже, проголошувалась модель державної 
опіки (піклування) трудящих і заснувався Народ-

ний комісаріат державної опіки РРФСР, до якого 
перейшли усі справи, а також переважні грошові 
кошти попереднього відомства. На наркомат по-
кладалась функція соціального забезпечення тру-
дящих при всіх випадках тимчасової непрацездат-
ності; охорона материнства і дитинства; піклування 
про інвалідів війни та їх сімей, про осіб похилого 
віку і неповнолітніх. 

У 1918 році Наркомат соціальної опіки пе-
рейменовується в Народний комісаріат соціаль-
ного забезпечення. Одночасно був створений 

Народний комісаріат охорони здоров'я, якому  

передавалася функція піклування й охорони ма-
теринства. Виходячи з ідеологічних міркувань, 
більшовицьке керівництво хотіло зразу ж втіли-

ти в життя програму соціального страхування, 
розроблену в 1903 та 1912 роках. Народний ко-

місаріат праці, тобто вже третій наркомат у бі-
льшовицькому уряді, прийняв декларацію "Про 

введення в Росії повного соціального страхуван-

ня". Соціальне страхування замінялось соціаль-
ним забезпеченням, а всі органи, що відали стра-
хуванням, ліквідовувались. 

Таке вирішення питання матеріального за-
безпечення при втраті працездатності було обу-

мовлено ідеологічними вимогами "негайного 

здійснення соціалізму в сфері соціального стра-
хування". Малося на увазі, що фінансові кошти 

для цього будуть стягуватись з підприємств та 
підприємців. У необхідних випадках кошти мог-
ли братись і з державного бюджету. Таким чи-

ном, радянська модель соціального захисту на-
селення на початковому етапі містила в собі і 
соціальне страхування, і соціальне забезпечення, 
що було обумовлено як традиціями, що склались 
у суспільстві, так і складним матеріальним і фі-
нансовим становищем у країні. 

Реальна практика соціального забезпечен-

ня в той час уже мала певні досягнення: розвива-
лася система пенсійного забезпечення трудящих, 

зростала кількість населення, охоплена систе-
мою пенсійного забезпечення. Законодавством 

перших років Радянської влади представники 

попередніх правлячих класів та привілейованих 

станів були позбавлені права на державне пен-

сійне забезпечення. 
У розвитку системи соціального страху-

вання у зв'язку з громадянською війною була до-

сить тривала перерва до введення нової економі-

чної політики в 1921 році. Намітилось повернен-

ня до системи соціального страхування. Було 

здійснено об'єднання фінансової системи соціа-
льного страхування всіх видів. Таке об'єднання 
вважалось як перевага соціалістичної системи 

страхування, яка дозволяє значно скоротити апа-
рат та організаційні витрати системи страхуван-

ня, а також вільно маневрувати коштами. 

У цих умовах 16 грудня 1921 року в Украї-
ні був прийнятий Декрет про соціальне страху-

вання, яким підтверджувалось введення страху-

вання у випадку тимчасової втрати працездатно-

сті (внаслідок хвороби, каліцтва, догляду за хво-

рими, карантину, вагітності та пологів), інвалід-

ності, безробіття. До складу цього страхування 
ввійшло і своєрідне медичне страхування пра-
цюючих та членів їх сімей. Заміна соціального 

забезпечення соціальним страхуванням поясню-

валось тим, що нова економічна політика ство-

рила державні підприємства, які не здають по-

вністю продукцію державі, диктують необхід-

ність перекладення певної долі відповідальності 
за ризик на підприємця за допомогою спеціаль-
ного податку у вигляді внесків на державне 
страхування [4, c.127]. 

Спочатку соціальне страхування перебува-
ло у віданні Народного комісаріату соціального 

забезпечення та його місцевих органів. Пізніше 
питання забезпечення при тимчасовій втраті 
працездатності було передано спеціально ство-

рюваним для виконання страхових функцій ви-

борчим органам – Страховим касам. 

Декрет України про соціальне страхування 
від 16 грудня 1921 року значно відрізнявся від 

аналогічного Декрету РРФСР від 15 листопада 
1921р. тим, що давав точні визначення необхід-

ності організації робочої медицини при виділен-

ні її у самостійну структуру в системі державних 

органів охорони здоров'я в Україні. Але така по-

будова медичної допомоги застрахованим не ві-
дображала бажання забезпечити страховій меди-

цині подальший розвиток хоча б на короткий 

термін. У середині 20-х років під впливом орга-
нізації охорони здоров'я в Росії і в Україні поча-
ла формуватись думка про необхідність створен-

ня єдиної державної системи охорони здоров'я. 
Постановою Ради Народних Комісарів 

УРСР від 27 квітня 1927 року були ліквідовані в 
округах окремі апарати робітничої медицини. 

Вони об'єднувались на підставі циркуляру На-
родного комісаріату охорони здоров'я УРСР з 
лікувальними частинами окружних відділів охо-

рони здоров'я лікувально-профілактичної части-
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ни окружних інспектур. З ліквідацією страхової 
медицини ситуація з наданням медичної допомо-

ги населенню залишалася складною. 

З відновленням у 20-ті роки соціального 

страхування функції по його здійсненню було 

покладено на спеціальні комісії з охорони праці 
та соціального забезпечення, що утворювались 
при фабрично-заводських комітетах. Пізніше, 
але ненадовго, ці обов'язки перейшли до органів 
Наркомату праці. В 1933 році з прийняттям 23 

червня постанови ЦВК і РНК СРСР та ВЦРПС 

"Про об'єднання Народного Комісаріату Праці 
Союзу РСР з Всесоюзною Центральною Радою 

Професійних Спілок" функції соціального стра-
хування знову були передані профспілкам. 

Страхові каси та всі норми, що відноси-

лись до страхової медицини та диференціації 
тарифів залежно від умов праці, ліквідовувались. 
У дійсності це означало повернення назад, до 

нерозвинутої моделі формування соціальних фо-

ндів. Знову перестали враховуватись галузеві та 
внутрішньогалузеві особливості умов праці та 
наслідки роботи на шкідливих та небезпечних 

виробництвах. 

Втрачався страховий характер соціальної 
допомоги. Якщо раніше працівник був зацікав-
лений у тому, щоб особисто брати участь у фор-

муванні коштів на власний соціальний захист, то 

тепер, коли він не повинен сам добровільно пла-
тити внески, коли їх стали стягувати в примусо-

вому порядку з усього колективу, ця зацікавле-
ність пропала. Відповідальність за завдану шко-

ду від втрати працездатності стала принципом не 
страхування, а відшкодування, яке здійснювало 

або підприємство, або той, хто завдав шкоду. На 
підприємства ліг основний тягар страхових пла-
тежів при повній відсутності в них права розпо-

ряджатися фондами соціального страхування. 
Страхові платежі перетворились у державну по-

винність, в обов'язковий податок. 

В умовах, що склались, соціальне страхуван-

ня втрачає свої характерні особливості і перетво-
рюється в соціальне забезпечення. Система, що 
склалася, стає інструментом розподільчої політики 

держави, втрачає фінансову самостійність і пере-
творюється в одну із статей державного бюджету. 

Страхова медицина після того, як вона 
стала частиною єдиної системи охорони здоро-

в'я, підпала під ті ж труднощі, в яких перебувала 
місцева система охорони здоров'я. Якщо медичні 
установи лікарняних кас дістались радянській 

владі в досить хорошому стані, з відпрацьованою 

системою роботи і постійним складом досвідче-

ного персоналу, то в установах охорони здоров'я 
становище було зовсім інакше. Підкоривши собі 
медичні установи різних відомств, громадських 

організацій та приватних осіб, радянські органи 

Управління охороною народного здоров'я нав'я-
зали їм адміністративні методи роботи, а вирі-
шення актуальних завдань проводилось досить 
часто не на підставі медичних, а політичних мір-

кувань або на підставі розпоряджень малокомпе-
тентних керівників [5, с.55-56]. 

Привид обов'язкового медичного страху-

вання, враховуючи, що ряд країн, таких як Росія, 
Болгарія, Польща вже ввели цей вид страхуван-

ня, бродить по Україні. В одних він викликає 
мрійливе передчуття добробуту, в інших – ост-
рах перед прожерливим монстром, який поїдає 
не тільки саму медицину, а й всю економіку [6, 

с.14]. За твердженням В.Марченка, впроваджен-

ня в Росії обов'язкового медичного страхування 
викликало лише хаос у медичному обслугову-

ванні. Двадцять відсотків усіх витрат на обов'яз-
кове медичне страхування в Росії витрачено на 
створення необхідної інфраструктури, на що пі-
шло біля п'яти років, внаслідок чого медицина 
втратила останній натяк на порядок. 

У Російській Федерації медичне страху-

вання та створення Фонду обов'язкового медич-

ного страхування регулюється Законом "Про ме-
дичне страхування громадян Російської Федера-
ції", що прийнятий 28 червня 1991р., який всту-

пив у силу з 1 січня 1993р. Фонд медичного 

страхування фінансується за рахунок обов'язко-

вих відрахувань від фонду оплати праці в розмірі 
3,6 відсотка, з яких 0,2 відсотка надходить до 

Федерального фонду, і 3,4 відсотка – до терито-

ріальних фондів. Нечітко визначено питання про 

медичне страхування населення, яке не працює. 
На страхування цієї категорії громадян передба-
чається надходження в територіальні фонди ко-

штів з місцевих бюджетів [7, с.25-26]. 

Економічний та організаційно-правовий 

механізм медичного страхування менш за все 
враховує інтереси застрахованих громадян. Для 
захисту їх інтересів законодавством передбачено 

два механізми: страховий поліс та базова про-

грама обов'язкового медичного страхування. Ба-
зова програма та її регіональні варіанти опублі-
кованими не були, тому недоступні для ознайом-

лення. Отже, стверджувати, що ці програми мо-

жуть забезпечити інтереси застрахованих, під-

став немає. Хронічний дефіцит усіх бюджетів 
призводить до того, що держава фактично само-

усунулась від фінансової участі у Фонді обов'яз-
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кового медичного страхування, тому не втруча-
ється в комерційну діяльність закладів охорони 

здоров'я. Населення ж змушене сплачувати пода-
тки до бюджету (як платник податків) на утри-

мання державної системи охорони здоров'я, бра-
ти участь у добровільних фондах медичного 

страхування і у той же час оплачувати в приват-
ному порядку ряд медичних послуг та ліки. 

Для того, щоб ввести обов'язкове медичне 
страхування в Україні, потрібно, по-перше, 7 мі-
льярдів гривень з бюджету, з яких 5 мільярдів 
буде витрачено безпосередньо на медичне об-

слуговування (у даний час – приблизно 4.5 

млрд.), 1 мільярд – на утримання інфраструктури 

обов'язкового медичного страхування і 1 мільярд 

– до резервного фонду, неминучого для відносин 

страхування. По-друге, декілька років необхідно 

затратити на створення інфраструктури обов'яз-
кового медичного страхування. Треба буде най-

няти на роботу біля  50000 чиновників, які бу-

дуть обслуговувати страхування з досить висо-

кою заробітною платою. По-третє, ця бюрокра-
тична система страхування повинна мати терп-

лячих, доброзичливих, незлобивих і юридично 

неграмотних пацієнтів [6, с.14]. 

Система соціального страхування, що збе-
реглася з радянських часів, в умовах становлення 
ринкових відносин не відповідає новим економі-
чним умовам. Вона була і залишається компоне-
нтом податкової та розподільчої систем держави 

і виконує невластиву їй функцію – надання соці-
альної допомоги. Саме тому соціальне страху-

вання, що існує в державі, потребує глибокої 
трансформації, наближення її до ринкової еко-

номіки, зміни усієї системи відносин у цій галузі. 
Суспільству запропонована концепція соціаль-

ного захисту в нових умовах, яка знайшла вті-
лення в Основах законодавства України про за-
гальнообов'язкове державне соціальне страху-

вання, що затверджена Законом України від 14 

січня 1998р. [1, с.1-4]. 
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ПОНЯТТЯ  ТА СУТНІСТЬ КОНСТИТУЦІЇ В СУЧАСНІЙ КОНСТИТУЦІЙНІЙ ДОКТРИНІ 
 

Явна потреба у внесенні змін до діючої Кон-

ституції України  диктує необхідність вивчення 
зарубіжного конституційного досвіду та його тео-
ретичного осмислення. Вирішення цього завдання 
важливе і у зв’язку з тим, що при розробці Консти-

туції України 1996 р. багаторічний, винятково цін-

ний досвід конституційного регулювання у зарубі-
жних державах із багатьох суттєвих питань, як сві-
дчить сам текст конституції, був знехтуваний. У 

такому ракурсі значного теоретичного і практично-
го інтересу набуває проблема нового бачення по-
няття та сутності конституції. 

Термін “конституція”, на думку деяких авто-
рів, походить від латинського слова constitutio, яке 
означало “встановлення”, “устрій”

∗
. Деякі зарубіж-

ні вчені, зокрема румунський  конституціоналіст 
А.Йоргован, вважає, що семантичне поле constitu-

tio не може бути обмежене тільки посиланням на 
іменник constitutio. Очевидно, слід звернути увагу і 
на дієслово constitutio (ere, stitui, stitutum), яке має 
декілька значень, з-поміж яких і “вирішувати”, 

“встановити” *. Є спірним, продовжує він питання 
про те, щоб у Стародавньому світі слово “консти-

туція”, в техніко-юридичному аспекті, означало або 
закони, якими були імперські закони (імперські 
конституції) ∗∗

, або звід окремих законів, які регла-

                                                           
∗
 Г.Гуцу в латино-румунському словникові подає 

7 значень дієслова constituo: 1) довести до відо-

ма; 2) встановити функції; 3) побудувати, ство-

рити, засновувати; 4) інституювати, встановити, 

організувати; 5) встановити, фіксувати, визна-
чити; 6) приймати рішення; 7) вирішувати [17, С. 

258 -  159].      
∗∗

 Гай, наприклад, в “Інституціях” Кн. 1, 5 дає 
таку дефініцію: “Constitutio principis est quod im-

perator decreto, vel edicto, vel epistola constituit” 

(імператорська конституція є те, що імператор 

ментували різні сфери організації та діяльності 
держави, особливо у греків; у останніх закони ор-
ганізації держави мали назву “фундаментальні 
закони” [20, с. 49].  

Поступово почала надаватись перевага те-
рміну “конституція” для позначення законів про 

організацію держави, які були фундаментальни-

ми законами. Через певний проміжок часу заво-

ювала визнання ідея єдиного фундаментального 

закону. Так, вже у середні віки у деяких євро-

пейських державах вона застосовувалася  для 
позначення деяких документів законодавчого 

характеру, що закріплювали в основному приві-
леї та вільності феодалів (Велика хартія вільнос-
тей 1215 р. – в Англії; Великий березневий ордо-

нанс 1358 р. – у Франції та ін.). Тоді ж стало ви-

користовуватися формулювання “основний за-
кон”, яке тепер застосовується як аналог терміну 

“конституція” [12, с. 28].       

Є також припущення, підтверджене і фак-

тами, про те, що прообразами Конституції мог-
ли бути хартії (статути) середньовічних міст, 
“даровані” феодалами або затверджені власною 

владою міських республік. Наприклад, в одній із 
сучасних держав Європи – Республіці (до речі, 
найдавнішій у світі, з 301 р.) Сан-Марино діє (зі 
змінами) Конституція (Статут – звід законів про 

систему державного устрою) 1600 р. [10, с. 358]. 

Теоретичне обгрунтування ідеї конститу-

ції у сучасному розумінні цього слова відбулося 
у вік Просвітництва, в контексті ідей та теорій, 

що призвели до буржуазної (це слово – етимоло-

гічно означає “мешканець міста”) революції: те-

                                                                                              

декретує, видає, або те, що встановлює письмово 

(у посланні) [1, С. 19].  

У деяких підручниках з античної історії йде мова 
про Конституцію Солона та Конституцію Лікур-

га. 
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орія природних прав; теорія національного суве-
ренітету; теорія суспільного договору; теорія 
розподілу влад. Боротьба проти абсолютизму 

була пов’язана з необхідністю прийняття однієї 
фундаментальної хартії, що мала фіксувати 

правила поведінки влад. Конституція мала стати 

арбітром і закріплювати фундаментальні правила 
функціонування держави, яка в такий спосіб ста-
вала правовою державою. У ті часи слово “кон-

ституція” мало свою символіку та означало ніщо 
інше, як інструмент боротьби проти абсолютної 
влади монарха, гарантію індивідуальних та колек-
тивних прав, демонстрацію незалежності стосовно 
до колоніальної влади, утвердження єдності держа-
ва і нації. Сама ця ідея вперше була сформульована 
у французькій Декларації прав людини і громадя-
нина 1789 р.: “Суспільство, де не забезпечена гара-
нтія прав і немає розподілу влад, не має Конститу-
ції (ст. 16)” [11, с. 29]. 

Поява писаних конституцій мала за мету  
встановлення меж здійснення державної влади, об-

меження її певними рамками, недопущення свавіл-
ля при її здійсненні як стосовно окремих гілок вла-
ди одна до одної, так і стосовно людської особи. На 
це вказував, зокрема, відомий російський державо-
знавець О.Д.Градовський: “Основною і загальною 

ознакою конституційних форм є те, що можна на-
звати самообмеженням державної влади, у силу 
чого ця влада не є абсолютною, в чиїх би руках 
вона не знаходилась” [2, с. 3]. 

У сучасній науці конституційного права 
термін “конституція” вживається у різних зна-
ченнях: конституція юридична, фактична, мате-
ріальна, соціальна. Останні три слова використо-

вуються як синоніми і означають реально існую-

чі в країні засади суспільного і державного ладу, 

фактичну ситуацію стосовно прав людини. В 

США часто вживається поняття “жива конститу-

ція”, виходячи із того, що прийнята понад 200 

років тому Конституція діє у тому вигляді, як 

вона була тлумачена у багаточисельних рішен-

нях Верховного Суду, який здійснює конститу-

ційний контроль. У даній статті мова йде пере-
важно про юридичну конституцію – документ 
(або сукупність документів у деяких країнах), 

який має особливий об’єкт регулювання, при-

ймається і змінюється в особливому порядку і, 
який володіє в силу цього вищою юридичної си-

лою. Зауважимо, що в деяких мусульманських 

країнах, зокрема в Лівії та Саудівській Аравії, 
конституції як такої немає, основою законодав-
ства є священна книга мусульман – Коран, а в 

Ірані вважається, що Коран стоїть вище консти-

туції. 
Як за своїм значенням, так і за своїми нас-

лідками важливим є питання про визначення по-

няття “конституції”. Мова йде не стільки про 

визначення предмета, а як про те, щоб оцінити 

частку фактичного і законного, свідомого і випа-
дкового, або зумовленого долею. Існує багато 

визначень конституції. З цього приводу проф. 

Лоран Габіб (Франція) навіть закликав бути “по-

блажливим до конституціоналістів, оскільки во-

ни не знають, про що говорять” [19, р. 1]. 

Звичайно, в основу будь-якого визначення 
покладається одна або декілька ознак, які стосу-
ються предмета конституційного регулювання, мі-
сця, що посідає конституція в ієрархії джерел права 
у національній правовій системі. Так, англійські 
державознавці Є. Уейд і Г. Філліпс писали: “Під 

конституцією зазвичай розуміють володіючий осо-
бливим правовим значенням документ, у якому 
визначаються засади організації, а також функції 
органів управління держави і формулюються прин-

ципи, які визначають діяльність цих органів” [13, с. 
3]. Більш лаконічно визначав це поняття французь-
кий учений-конституціоналіст Ж. Бюрдо. На його 
думку, конституція – це “сукупність правил, які 
стосуються способу призначення, організації та 
функціонування політичних влад” [17, р. 47]. Аме-
риканський дослідник К. Берд додає до цього таку 
ознаку, як “визначення свобод громадян” [15, р. 5]. 

Можна стверджувати, що панівними, до-

мінуючими, є визначення конституції за її зміс-
том, тобто за предметом суспільних відноси, які 
регулюються нею. З таких позицій конституцію 

найчастіше визначають як “основний закон дер-

жави, який закріплює організацію державної 

влади, і, який регулює взаємовідносини цієї влади, 

суспільства та індивідів” [9, с. 62]. 

Водночас підкреслимо, що поняття кон-

ституції в науці конституційного права має два 
значення: розрізняють формальну конституцію 

(або конституцію у формальному значенні) і ма-

теріальну (або конституцію у матеріальному 

значенні). До того ж різні автори укладають не-
однаковий зміст у ці поняття. Згідно із першим 

підходом, у зарубіжній науці під конституцією у 

формальному значенні, як правило, розуміється 
закон, який приймається і змінюється в особли-

вому порядку і який володіє вищою юридичною 

силою порівняно з іншими нормативними акта-
ми. “Конституція, - писав Т. Маунц, - це закон, 

який виникає в особливій формі, і, який може 
бути змінений тільки певним визначеним шля-
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хом і… наперед визначеними засобами… У та-
кому випадку можна говорити про “формальне 
поняття” конституції та конституції у формаль-
ному значенні” [6, с. 89]. Під конституцією у ма-
теріальному значенні розуміється сукупність 
норм, предметом регулювання яких є головним 

чином організація державної влади. Так, згаду-

ваний уже нами француз Л.Габіб пише: “Консти-

туція - це звід правил, які визначають нормаль-
ний порядок функціонування державних орга-
нів” [19, р. 2]. Із такого узагальненого визначен-

ня випливає, що будь-яка держава має Конститу-

цію, що функціонування державної влади пови-

нно бути встановлене або письмовими конститу-

ційними положеннями, або ж, що воно визнача-
ється звичаями, тобто постійною практикою, яка 
повторюється і прийнята в цій країні. Отже, мо-

жна сказати, ще Великобританія має Конститу-

цію. (До речі, в Англії в 1653 – 1660 рр. діяла 
писана конституція, що мала назву “Знаряддя 
управління” О. Кромвеля, але вона не залишила 
помітного сліду у розвитку британської держав-
ності).  

Та в сучасній зарубіжній і вітчизняній кон-

ституційній доктрині існує й інший підхід до ро-

зуміння конституції у формальному і конституції 
у матеріальному значеннях. Згідно з цим підхо-

дом, визначення конституції у формальному зна-
ченні здебільшого не відрізняється від наведено-

го вище. Проте поняття конституції у матеріаль-
ному значенні трактується принципово по-

іншому. Під нею розуміється фактичний порядок 

здійснення державної влади, який існує в реаль-
ному житті. Він може як збігатися з порядком, 

установленим формальною (юридичною) кон-

ституцією, так і розходитися з ним. [4, с. 38 – 39; 

9, с. 62 - 63]. Інакше кажучи, проблема розріз-
нення конституції у формальному значенні і 
конституції у матеріальному значенні перено-

ситься з площини співвідношення форми і змісту 

конституції в іншу площину – співвідношення 
юридичної (формальної) і фактичної (реальної) 
конституції. 

З’ясування ступеня розходження між юри-

дичною і фактичною конституціями має не тіль-
ки пізнавальне, але й практичне значення. По-

перше, це дозволяє встановити відповідність 
конституційних положень існуючій державно-

правовій практиці, або їх фіктивність, тобто зна-
чне розходження між проголошеними приписа-
ми і фактичною практикою їх реалізації. Яскра-
вим прикладом у цьому плані може слугувати 

розходження між конституційною доктриною і 

відповідною практикою у країнах, де встановле-
ні тоталітарні режими, адже там, особливо у наш 

час, нерідко вдаються до прикриття своєї соціа-
льної сутності більш-менш респектабельним 

конституційним фасадом. По-друге, як засвідчує 
історичний досвід, певні розходження мають мі-
сце і в демократичних країнах (наприклад, у 

Франції у наш час спостерігаються певні зру-

шення у бік посилення парламентаризму, хоча  в 
конституції це не знайшло свого відображення). 
Але тут ступінь розходження, як і чинники, що 

його зумовлюють, мають, як правило, інший ха-
рактер. Суттєво впливають на розходження між 

юридичною і фактичною конституціями, зокрема 
такі фактори, як “вік” юридичної конституції; 
співвідношення політичних сил; стан юридичних 

і політичних механізмів реалізації конституції; 
рівень загальної суспільної політичної і правової 
культури населення тощо. 

Сучасне поняття конституції неможливо 

цілком розкрити без з’ясування питання про її 
сутність. Треба сказати, що представники чис-
ленних шкіл і напрямків у науці конституційного 

права по-різному визначають сутність конститу-

ції. Зокрема, представники природної школи 

права розглядали конституцію як своєрідний су-

спільний договір, вираження загальної волі на-
роду (нації); нормативісти – як вираження ви-

щої правової норми; інституціоналісти – як 

статут не тільки держави, але й нації як корпора-
тивного цілого; марксисти – як форму виражен-

ня класових інтересів  [9, с. 63-64]. 

Цьому питанню приділив велику увагу 

Ф.Лассаль у своїй лекції, яка так і називається – 

“Сутність конституції”. В ній він указав, що 

“справжня конституція країни – це фактичне 
співвідношення сил, існуючих у країні, писана 
конституція тоді лише міцна і має значення, коли 

є точним виразом реальних співвідношень суспі-
льних сил” [5, с. 33-34]. Та і в наш час окремі 
представники зарубіжної науки конституційного 

права пов’язують сутність конституції з відноси-

нами боротьби і співробітництва різних соціаль-
них груп. Так, Ж. Бюрдо писав, що конституція 
“має на увазі соціальну структуру, групи (спіль-
ноти), або закріплюючи існуючу, або покладаю-

чи на владу реформаторське завдання у цій галу-

зі” [16, р. 103].                

Аналіз усієї багатоманітності визначень 
поняття конституції у конституційній доктрині 
дозволяє виділити одну сутнісну рису – консти-

туція покликана обмежити державну владу. 

Так, М. Оріу, визначаючи конституцію як статут 
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держави і нації, вказував, що він “повинен по-

ставити перешкоду намаганням уряду за допомо-

гою усемогутньої сили права, що встановлюєть-
ся” [7, с. 583]. Ще чіткіше з цього приводу ви-

словлювався російський дореволюційний держа-
вознавець Є.В. Спекторський, який писав, що 

конституційною є така держава в якій влада не 
тільки організована, але юридично обмежена, і 
“сукупність таких обмежень утворює конститу-

цію даної держави” [8, с. 8]. Звичайно, уявлення 
про межі обмеження державної влади змінювалися 
на різних етапах конституційного розвитку сучас-
них держав. Воно характерне і для сучасних кон-

ституційних доктрин, що і було підтверджено на 
Міжнародному конгресі з порівняльного права у 
Токіо в 1991 р.: “Посилити конституціоналізм – це 
значить посилити ефективність обмеження влади 

держави” [9, с. 64]. Як бачимо, визнання такого об-

меження державної влади залишається незмінним в 
якості сутнісної риси конституції та конституціо-
налізму в цілому. 

Не заперечуючи впливу на сутність кон-

ституції політичних чинників, зокрема співвід-

ношення політичних сил, водночас не варто, ма-
буть, зводити її до форми виразу інтересів пев-
них сил чи навіть народу в цілому. Як зарубіжна, 
так і наша власна вітчизняна історія свідчить про 

те, що конституції приймаються в результаті 
компромісу між різними соціально-політичними 

силами із корінних питань суспільного життя, 
прав і свобод людини. Тому сучасні конституції 
не можуть не закріплювати притаманні будь-
якому демократичному суспільству цінності та 
інтереси. У цьому контексті конституція будь-
якої країни може і повинна виступати в якості 
юридично узаконеного балансу інтересів усіх 

класів – соціальних прошарків суспільства. От-
же, ще однією сутнісною характеристикою кон-

ституції має бути ідея соціального співробіт-

ництва. Тільки у такому разі конституція є засо-

бом легітимації соціальної злагоди і партнерства, 
громадянського миру. Саме цьому підходові від-

дають перевагу творці сучасних конституцій. 

Водночас, як нам уявляється, і цього недостатньо 

для розуміння сутності конституції. 
Виняткове важливе практичне значення ма-

ють зауваження проф. Д.Л.Златопольського, який 

привертає увагу дослідників до двох висновків 
Ф.Лассаля, що, на його думку, допомагають глиб-

ше зрозуміти політичну і правову природу консти-

туції [3, с. 28]. Перший стосується ідеї Ф. Ласса-
ля про те, що всяка конституція представляє 

собою основний закон. Висунувши дану ідею, він 

вважав, що це є головною властивістю будь-якої 
конституції, яка одночасно, з одного боку, збли-

жує її з будь-яким звичайним законом, а з іншого 

– відрізняє від нього, оскільки в кожній державі 
існує тільки один основний закон, тоді як зви-

чайних законів – безліч. Як відомо, ця ідея була 
вперше реалізована майже через 60 років після її 
формулювання в Конституції РРФСР у 1918 р., де 
поряд і з словом “конституція” у дужках з’явилось 
словосполучення “Основний закон”. У подальшому 
термін “Основний закон” широко застосовувався 
понад 80 разів у практиці державного устрою ко-
лишнього СРСР. На сьогодні цим терміном позна-
чаються конституції ФРН 1949 р., Монголії 1992 р. 
(цікаво, що у дужки взято слово “конституція”); у 
преамбулі Конституції КНР 1982 р. вказується, що 
цей документ є Основним законом КНР, а у ст. 146 

Конституції СРВ 1992 р. встановлюється, що кон-

ституція є Основним законом держави і володіє 
вищою юридичною силою. 

Другий – пов’язаний з ідеєю про те, що 

основний закон представляє собою юридичну 

базу для всієї законодавчої діяльності держави 

[3, с. 7]. При цьому Ф. Лассаль виходив з того, 

що основний закон держави “… повинен бути 

основою (підвалиною) для всіх інших зако-

нів…”. Саме тому, по-перше, принципи основно-

го закону повинні пронизувати собою усі зви-

чайні закони і, по-друге, у державі можуть існу-

вати і “… видаватися тільки ті закони, які будуть 
суворо узгоджуватися з принципами конституції 
як основного закону” [5, с. 7]. 

Нарешті, проф. Б.С.Ебзеєв привертає увагу 

ще до одного аспекту сутнісної характеристики 

конституції – до її програмного характеру. 

“Конституція, - пише він, - являє собою проду-

ману модель організації соціуму, і в цьому розу-

мінні вона є певною програмою, що має для всіх 

суб’єктів права юридично обов’язковий харак-

тер” [14, с.22-23]. Можна стверджувати, що 

сутність конституції – багатопланова категорія, 
яка має різні аспекти. Головні напрями й основні 
характерні риси природи конституції прони-

зують усі конституційні норми та інститути і 
формально знаходять свій вираз у конститу-

ційно-правовій регламентації влади, суверенітету 

і свободи особи у суспільстві. 
Підсумовуючи сказане, можна запропону-

вати таку дефініцію поняття “конституція”. Кон-

ституція – це основний закон держави, який ви-

значає межі здійснення державної влади та ос-

новних прав і свобод особи і являє собою звід 
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правових принципів і норм, що регламентують 

найважливіші сфери суспільного життя.    
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СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Однією з найважливіших особливостей 

реформування вітчизняного права стала необхід-

ність створення української юриспруденції, яка б 

на основі вивчення якісно нової правової дійсно-

сті виробила адекватні інструменти, тобто при-

йоми і методи її аналізу, створила з їх допомо-

гою відповідний сучасним реаліям категоріаль-
но-понятійний апарат і цим допомогла праву на 
практиці стати найдієвішим, головним регулято-

ром суспільних відносин. Сказане у повній мірі 
стосується і науки фінансового права, її взаємо-

зв’язків і взаємовпливу з фінансовим правом як 

галуззю права і як навчальною дисципліною. Це, 
по суті, сторони одного явища. Якщо фінансове 
право регулює суспільні відносини в галузі дер-

жавних фінансів, визначає компетенцію, завдан-

ня, функції, форми і методи поведінки суб’єктів 
фінансово-правових відносин, то наука фінансо-

вого права вивчає фінансово-правові явища і фі-
нансово-правові норми, розвиває їх і сприяє вдо-

сконаленню законодавства шляхом обґрунтуван-

ня рекомендацій. Якщо фінансове право як галузь 
права матеріалізується в фінансово-правових прин-

ципах, нормах, методах, то наука фінансового пра-
ва матеріалізується в узагальненнях, оцінках, ви-

сновках, концепціях, нових поняттях і категоріях, 
нарешті, в завершених теоріях, доктринах, які зна-
ходять своє відображення в статтях, монографіях, 
навчальних посібниках і підручниках з фінансового 
права. Як і будь-яка інша наука, наука фінансового 
права має властиві тільки їй предмет дослідження і 
категоріально-понятійний апарат, власний зміст. 
Водночас вона - частина юридичної науки в цілому, 
що особливо очевидно при ознайомленні з метода-
ми фінансово-правової науки [5, с.109-112]. 

Предметом науки фінансового права ви-

ступає вся сукупність знань про фінансове право, 

фінансову діяльність держави. Ці знання за своїм 

елементним складом і структурою надзвичайно 

різнорідні. Найбільшу частину їх за обсягом 

складає практичний досвід правозастосувальної 
діяльності органів управління фінансовими від-

носинами, тобто, як говорив один із класиків фі-
лософії Кант, "досвідні знання". Ці "досвідні 
знання" є підводною частиною айсберга предме-
та науки фінансового права. Вони є лише набли-

женням до власне наукового знання і вимагають 

узагальнення, осмислення, аналізу, оцінок і ви-

сновків. Ці знання швидше всього "схоплюють" 

явища у всій їх складності, багатоликості і супе-
речливості, однак ще не відображають їх в но-

вих, адекватним даним явищам, поняттях і кате-
горіях науки. Другим, вищим рівнем знань про 

фінансове право і фінансову діяльність держави 

є знання, узагальнені та систематизовані у формі 
наукових досліджень елементарних понять про 

фінансово-правові норми, відносини, інститути і 
т.д. Якщо використати тут попереднє порівнян-

ня, то це вже буде за обсягом уся підводна і 
майже вся надводна частина айсберга знань про 

фінансове право одночасно. Нарешті, на вершині 
цього айсберга перебуває знання про фінансове 
право і фінансову діяльність держави у формі скла-
дних, найбільш узагальнених фінансово-правових 
понять і категорій. У них виражається головне, 
сутнісне, що характеризує фінансово-правову дійс-
ність. Звідси науку фінансового права можна ви-

значити, як внутрішньо цілісну систему уза-

гальнених специфічних знань про фінансове 
право і фінансову діяльність держави та зако-

номірності розвитку цих знань. 

Наука фінансового права має ряд особли-

востей. Перш за все це суспільна наука, а тому 

вона доступна найрізноманітнішим деформаціям 

та політичній кон’юнктурі. Її предмет складають 
соціальні явища – фінансово-правові відносини і 
норми, що їх регулюють. Жодна інша наука ці 
явища не досліджує. По-друге, наука фінансового 
права вивчає такі фінансово-правові  явища, які за 
своєю юридичною природою є публічно-правови-

ми і мають місце тільки у сфері державних фінан-

сів. У галузі приватних фінансів, де мають місце 
рівноправні, договірні відносини суб’єктів фінан-

сових правовідносин, діють норми цивільного пра-
ва. По-третє, наука фінансового права є юридич-

ною наукою, яка вивчає такі фінансово-правові 
явища і поняття, чимало з яких двоякі за своєю 

природою, зіткані з правової та економічної "ма-
терії", наприклад, грошові кошти є одночасно 

продуктом дії економічного закону вартості і 
творінням державної влади. Наука фінансового 

права взагалі не може не використовувати поня-
тійно-категоріальний апарат фінансової науки, 

який складає свого роду основу більшості фінан-
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сово-правових понять. На такий двоякий характер 
фінансово-правових понять ще в кінці минулого 
століття звернув увагу великий російський учений 

у галузі фінансового права В.А.Лебедєв [6, с.87], а в 
радянський період цю рису фінансово-правових 
явищ постійно підкреслював основоположник ра-
дянського фінансового права Ю.А.Ровінський [11, 

с.62]. У новітній період, коли здійснюється перехід 

до ринкових відносин докорінно змінюється фінан-

сова діяльність держави та її фінансове право, ця 
риса фінансово-правових явищ привертає до себе 
особливу увагу  [14, с.42; 13, с.9; 12, с.14; 16, с.8]. 

Ще одна з особливостей науки фінансово-

го права полягає в тому, що вона покликана не 
тільки пояснити фінансово-правові явища, але й 

сприяти розв’язанню практичних завдань фінан-

совими органами, тобто виконувати певні, по-

кладені на неї, функції, а саме: аналітичну, кри-

тичну, конструктивну і прогностичну. Аналітич-

на функція науки фінансового права полягає в 
осмисленні "досвідних знань", класифікації фі-
нансово-правових норм і їх науковому коменту-

ванні, в створенні цілісної органічної системи 

цих норм. Критична функція дозволяє знаходити 

і викривати дефекти та недоліки в чинному фі-
нансовому законодавстві, фіксувати невідповід-

ності правової норми потребам суспільної прак-

тики. Конструктивна функція забезпечує утво-

рення нових фінансово-правових норм, інститу-

тів, розділів фінансового права. Ця функція зав-
жди передує виданню нового закону і постійно 

використовується в нормотворчій діяльності 
держави. Нарешті, прогностична функція науки 

фінансового права – іноді її називають орієнту-

ючою функцією [4, с.79] полягає в тому, що нау-

ка фінансового права дає фінансово-правовій 

практиці дуже важливі орієнтири для її розвитку, 

вказує віхи, в напрямку яких ймовірніше всього 

будуть рухатись фінансово-правові відносини – 

чим вищий рівень розвитку фінансово-правової 
науки, тим точніші ці орієнтири, тим на більші 
відрізки часу можуть визначатись ці віхи. Сис-
тема знань про фінансове право і управління 
державними фінансами лише тоді стає власне 
наукою фінансового права, коли вона виявляєть-
ся спроможною створити реалістичну концепцію 

розвитку фінансово-правових відносин, втілити 

цю концепцію через відповідні інститути публі-
чної влади й ефективні фінансово-правові норми 

в практику [2; 10]. 

Через викладені вище суть, особливості та 
функції науки фінансового права проявляється її 
зміст у цілому. Для доступнішого розуміння змі-

сту науки фінансового права, власне, як і змісту 

будь-якої іншої науки, дуже корисно пригадати 

зауваження великого російського філософа по-

чатку XX століття С.Л.Франка про те, що у 

"будь-якому знанні ми знаходимо, з одного боку, 

спрямованість на щось, що, в силу цієї спрямо-

ваності, виступає для знання його предметом, з 
іншого ж боку - вловлення, признання в цьому 

предметі деяких визначеностей, що складають 
зміст знання" [15, с.3]. У кожній юридичній нау-

ці такі визначеності складають її зміст, систему 

її загальних проблем. 

Система науки фінансового права до пев-
ної міри відповідає системі фінансового права як 

галузі права, але не збігається з нею повністю. 

Так, наука фінансового права розробляє важливі 
теоретичні положення, які за своїм xapaктером у 

принципі не можуть безпосередньо втілитись у 

фінансово-правових нормах. Наприклад, у фі-
нансовому законодавстві неможливо знайти сис-
тематизації державних фінансів, класифікації 
фінансово-правових актів чи фінансово-правових 

норм, цілісного закріплення якоїсь теоретичної 
концепції, що пояснює фінансово-правові явища 
і т.ін. З іншого боку, не всі фінансово-правові 
норми, що "схоплені" з об'єктивної реальності і 
містяться в правових актах, осмислені наукою 

фінансового права. Велика питома вага таких 

норм конструюється лише на основі "досвідного 

знання", яке ще не є власне науковим. 

З певною мірою умовності весь зміст нау-

ки фінансового права можна розділити на два 
різні за обсягом і питомою вагою комплекси 

проблем. До першого, значно меншого за обся-
гом, але переважаючого другий комплекс за пи-

томою вагою, на нашу думку, варто віднести чи-

сто загальнотеоретичну частину. Вона вивчає 
догму фінансового права, такі категорії, як "фі-
нансова діяльність держави", "державні фінанси" 

та інші, що мають для фінансового права загаль-
не значення. Ними пронизаний весь зміст фінансо-
вого права як галузі права. Ці проблеми постійно 
складають предмет особливої уваги науки фінансо-
вого права. Вони є проявом загального у фінансо-
вому праві, без з'ясування якого неможливо прави-

льно зрозуміти і відобразити особливе. 
Саме це особливе, або, інакше кажучи, 

спеціальні проблеми фінансово-правових інсти-

тутів, розділів, навіть підгалузей права склада-
ють другий комплекс проблем науки фінансово-

го права. Він незрівнянно більший порівняно з 
першим комплексом за своїм обсягом, але не так 

принципово і жорстко визначає долі всієї галузі 
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фінансового права. Ціна помилок, так само як і 
успішних розв’язків проблем, тут менш відчутні 
для фінансового права в цілому і фінансово-

правової практики особливо. 

Найстисліше зміст науки фінансового права 
проявляється в її термінах, перш за все, в поняттях і 
категоріях. Фінансово-правова наука оперує як 
простими поняттями, що відзеркалюють однорідні 
явища фінансово-правової дійсності, так і складни-

ми поняттями, які відображають фінансово-правові 
явища на рівні цілих інститутів, розділів і навіть 
підгалузей права. Найбільш загальні і фундамента-
льні поняття, в яких відображаються найістотніші 
властивості фінансово-правової дійсності і які в 
силу цього складають її постійну частину, основу 
науки фінансового права, називаються фінансово-
правовими категоріями. Характерними рисами ка-
тегорій науки фінансового права є, по-перше, те, 
що вони стають такими лише після закріплення їх в 
законі і, по-друге, на відміну від інших понять, во-
ни утворюють постійну частину науки фінансового 
права. В категоріях наука фінансового права одер-
жує власну завершеність і зрілість. 

Фінансово-правові категорії не розташо-

вуються в один ряд по горизонталі. Вони, так би 

мовити, різної питомої ваги. В міру субстанціо-

нальності, за ієрархією цінностей категорії науки 

фінансового права діляться на базисні і спеціалі-
зовані. Базисні категорії – це ті, яким властиві 
атрибути субстанціонального. Вони належать до 

тієї частини науки, яку у філософів прийнято на-
зивати онтологічною частиною, або наукою про 

суще. Цим категоріям іманентна внутрішня цілі-
сність, глобальність, фундаментальність. До них 

відносяться категорії “фінансова  діяльність 
держави", "державні грошові кошти”, "фінансове 
право", "фінансово-правові акти", "фінансово-

правові відносини” та ряд інших. Прикладом 

спеціалізованих категорій можуть бути "бюдже-
тне право'', "бюджетна система", "бюджетний 

процес", "банківське право", "банківська систе-
ма" та інші. Причому довільно переставляти ка-
тегорії з ряду в ряд, без урахування їх об'єктив-
ного змісту, означає робити помилку. Категорію 

неможливо також відмінити чи перейменувати, 

не спотворивши при цьому її змісту. Адже за 
кожною із фінансово-правових категорій стоїть 
чітко визначена частина об'єктивної реальності, 
яка і відображається у відповідній категорії. 

Предмет і зміст науки фінансового права не-
розривно пов’язані з методами її пізнання. Фінан-

сово-правова наука, якщо тільки мова не йде про 
ідеологічний ерзац якоїсь із теорій, що претендує 

на всезагальність (наприклад, марксистсько-ле-
нінської, яка ще донедавна безроздільно панувала і 
в фінансово-правовій науці), використовує в якості 
інструменту пізнання об’єктивної реальності сис-
тему методів пізнання. Взяті в сукупності, вони і 
складають її методологічну основу. 

Чимало невдач і прорахунків радянської 
науки фінансового права якраз і були зумовлені 
тим, що вона керувалась виключно марксистсь-
кою методологією, а головним методом пізнання 
дійсності зробила метод діалектичного матеріа-
лізму. Цей метод нібито був покликаний у кож-

ному конкретному випадку застрахувати дослід-

ника від помилок у пошуках істини. А насправді 
він вимагав оцінювати всі явища життя з наперед 

заданих класових та партійних позицій, чим по-

ставив радянську науку фінансового права в стан 

конфронтації до всієї західної науки фінансового 

права, в тому числі і до дореволюційної вітчиз-
няної науки фінансового права. "... Матеріалізм – 

указував B.I. Ленін, - включає в себе, так би мо-

вити, партійність, зобов’язучи при всякій оцінці 
подій прямо і відкрито ставати на точку зору пе-
вної суспільної групи" [7, с.390]. 

Такий підхід, як показав більш як сімдесяти-

річний досвід розвитку всього радянського суспіль-
ствознавства, різко звужував самостійність і круго-
зір ученого, часто змушував його відмовлятись від 

об’єктивного аналізу явищ суспільної дійсності, в 
кінцевому рахунку знижував його інтелектуальні 
здібності, оскільки головним ставало в науковому 
пошуку не відхилятися від указаного шляху, ви-

тримати лінію, а якщо і відхилятися, то разом з нею 

самою. "Під впливом партійності, - писав відомий 

російський філософ Лоський М.О., ніби заперечу-
ючи Леніну, - відмирає самостійне спостереження і 
дослідження, розвивається тільки інтерес до захис-
ту закостенілих догм, що б там не стало. Самі засо-
би цього захисту стають все більш наївними: або 
посилання на авторитети, або лайка, доноси, погро-
зи" [8, с.65]. 

Нерідко доходило навіть до абсурду. На-
приклад, на основі марксистсько-ленінської ме-
тодології було вилучено на десятиріччя (1929-

1938 pp.) з навчальних планів юридичних факу-

льтетів та інститутів фінансове право як буржуа-
зну дисципліну, закрито в країні і вже ніколи не 
поновлено всі кафедри фінансового права. І хоч 

під впливом об'єктивних державних інтересів 
фінансове право в скороченому вигляді, наскрізь 
ідеологізоване, в 1938 p. було допущене до ви-

кладання на правознавчих спеціальностях вузів, 
належні йому роль і місце не були повернуті. 
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Однією з причин останнього і була якраз відсут-
ність окремих кафедр фінансового права, що прос-
то необхідно для повноцінного притоку молодого 
перспективного поповнення у фінансово-правову 
науку, для створення достатньої критичної маси 

саморозвитку науки фінансового права, формуван-

ня та примноження її традицій. Як показав світовий 

історичний досвід, саме вузівська кафедра є найоп-

тимальнішою із форм вирішення цих завдань. Так 
негативно позначилась на долях фінансово-право-
вої науки абсолютизація марксистсько-ленінського 
методу пізнання. 

Основним серед сукупності методів фінан-

сово-правової науки, як і в будь-якій іншій пра-
вовій науці, є формально-догматичний метод. 

Зрідка його ще називають спеціально-юридич-

ним [1, с.21]. З його допомогою досліджується 
догма (сутність) права, здійснюється зовнішня 
юридична обробка правового матеріалу. Цей ме-
тод містить у собі такі прийоми, як опис та ана-
ліз фінансово-правових норм і правовідносин, їх 

пояснення та тлумачення, класифікацію. Це ло-

гічні прийоми дослідження. З їх допомогою фо-

рмулюються оцінки та узагальнення, визначення, 
досліджуються прості і складні поняття, вибудо-

вуються концепції. 
Особливо велика роль систематизації і 

класифікації у формально-догматичному методі. 
Ці прийоми дозволяють розглядати систему 

знань про фінансове право як органічне ціле, 
адекватне досліджуваному об’єкту. Як визначає 
відомий російський дослідник науки фінансово-

го права К.С.Бельський, з допомогою формаль-
но-догматичного методу норма фінансового пра-
ва вивчається у трьох аспектах: а) якою вона є в 
законі; б) чи можливе застосування її саме в та-
кому виді на практиці; в) якою вона повинна бу-

ти в ідеалі [1, с.22]. 

Метод порівняльно-правового досліджен-

ня, який також часто використовується в науці 
фінансового права, полягає у з’ясуванні законо-

мірного і випадкового, загального і особливого в 
змісті двох чи більшості фінансово-правових ін-

ститутів або інших явищ фінансово-правової 
практики, у встановленні подібних сутнісних рис 
та ознак. Це також надзвичайно дієвий метод 

фінансово-правової науки. 

Широко використовується в науці фінан-

сового права і метод звернення до інших наук. 

Відомий фахівець сучасного французького фі-
нансового права П.М.Годме у своїй класичній 

праці "Публічні фінанси" підкреслював, що "до-

слідження фінансових явищ вимагає звернення 

до багатьох наук, наприклад, до конституційного 

і адміністративного права, політичної науки, по-

літичної економії, соціології і психології" [3, 

с.36]. Найближчими до науки фінансового права 
в цьому смислі є, на нашу думку, політекономія і 
фінансова наука. Так, ключові фінансові катего-

рії “гроші”, "бюджет", "дохід", "видатки" та ряд 

інших наука фінансового права досліджує, як 

творіння державної влади. Природно, залишаю-

чи при цьому поза предметом свого дослідження 
їх не менш істотний перший, об'єктивний бік, а 
саме те, що вони в такій же мірі є водночас і 
продуктом товарного виробництва. 

Все частіше використовується в фінансово-

правовій науці і метод статистичної обробки фа-
ктичного матеріалу. Особливо ефективний цей 

метод на рівні опрацювання та аналізу "досвід-

них знань". Цей метод дозволяє побачити повто-

рюваність багатьох фактів і явищ правової дійс-
ності, виділити в цій повторюваності певні зако-

номірності і зробити на даній підставі відповідні 
висновки. Застосовуються у фінансово-правовій 

науці й чимало інших методів – конкретно-

соціологічного дослідження, живого пізнання, 
особистого спостереження і т.д. При цьому слід 

мати на увазі те, що на практиці майже ніколи 

будь-який метод науки фінансового права не ви-

користовується у чистому вигляді, а, як правило, 

в сукупності з іншими методами. 

Щоб наука фінансового права за будь-яких 

умов залишалась наукою, а не перетворювалась 
у прислужницю чиїх то б не було суб’єктивних 

інтересів, вона неодмінно вимушена дотримува-
тись фундаментальних принципів суспільство-

знавства – принципу об’єктивності та принципу 

історизму. Принцип об’єктивності вимагає роз-
глядати явища суспільного життя у всій сукуп-

ності і взаємозв’язках, не відкриваючи окремих 

їх сторін чи елементів, жодних фактів, якими б 

невигідними і малозначущими вони не здавалися 
б. І якщо навіть поодинокі відомі факти суспіль-
ної практики не вписуються в наукову концеп-

цію і, тим більше, в наукову теорію, то це озна-
чає лише одне: дана концепція або теорія одно-

бічна чи зовсім неспроможна і вимагає уточнень 
або заміни іншою, яка адекватніше відобража-
тиме об’єктивну реальність. 

Принцип історизму зобов’язує дивитись на 
будь-яке явище суспільної практики, в тому чис-
лі й на факти науки фінансового права, з точки 

зору того, як дане явище виникло, які етапи в 
своєму розвитку пройшло, чим воно стало в да-
ний час, до чого воно спрямоване тенденціями 
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свого розвитку, і, нарешті, чим воно закінчилось, 
чи в що перетворилось. Інакше кажучи, цей 

принцип вимагає розглядати всі явища суспіль-
ного життя у їх розвитку. 

Ми погрішили б проти істини, як би ствер-
джували, що вище викладені погляди на науку фі-
нансового права є загальновизнаними і поділяють-
ся всіма, причетними до цієї справи. Так, західно-
європейська континентальна і англо-американська 
правові системи, як правило, не розділяють науку 
фінансового права і фінансову науку. Їх представ-
ники вважають, що фінансові відносини не існують 
поза фінансовими правовідносинами, тому розгля-
дати окремо фінансово-правову науку від фінансо-
вої науки вони вважають за неможливе. Такої ж 

точки зору дотримуються і деякі наші вчені, пере-
важно економісти. 

Дійсно, в силу специфіки науки фінансово-

го права, тісно пов’язаної з наукою про фінанси, 

чисто зовнішня подібність і близькість досить 
помітні. Однак за своїм змістом вони дуже чітко 

відрізняються одна від одної. Основні принципи 

розмежування науки фінансового права від фі-
нансової науки були обгрунтовані ще Ю.А.Ро-

вінським в 1940 р. і з тих пір вони лише уточню-

вались. При встановленні принципів розмежу-

вання науки фінансового права і науки про фі-
нанси необхідно, підкреслював він, виходити з 
діалектичного характеру взаємовідносин і взає-
модії базису і надбудови. 

Враховуючи значення науки про фінанси 

як науки, що вивчає економічний базис, не мож-

на забувати про необхідність вивчення закономі-
рностей самої надбудови, про значення активної 
творчої ролі права. Тому в галузі науки фінансо-

вого права, використовуючи дані науки про фі-
нанси, неприпустимо підміняти аналіз правової 
дійсності викладом окремих положень, науки 

про фінанси, розмивати юридичну специфіку 

фінансово-правових норм і відносин у вивченні 
їх економічного змісту. Наука фінансового права 
відмежовується від науки про фінанси тим, що 

вона, використовуючи дані науки про фінанси, 

вивчає правову форму фінансової діяльності 
держави і суспільних відносин, що виникають в 
ході цієї діяльності, досліджує вплив цієї право-

вої надбудови на економічний базис. 
Українська наука фінансового права тільки 

складається. Однак виростає вона не на пустому 

місці, а сягає своїми коренями у радянську фі-
нансово-правову науку, а через неї у сильну сво-

їми великими традиціями і досягненнями росій-

ську наукову школу фінансового права, вбирає в 

себе все більше елементів науки про публічні 
фінанси західноєвропейської та англо-

американської шкіл. 

У радянський період краще від інших про-

блем були розроблені чимало питань бюджетно-

го права, пов’язаних і з змістом бюджету, бю-

джетним регулюванням, бюджетним процесом. 

Безсумнівну цінність складають здійснені в цей 

період розробки проблем бюджетної компетен-

ції, бюджетних повноважень, бюджетно-

правового статусу адміністративно-територіаль-
них одиниць. Найбільший внесок у цю справу 

зробили відомі вчені-юристи Л.К.Воронова, 
В.В.Безчеревних, М.М.Піскотін, Н.І.Хімічева, 
С.Д.Ципкін. Водночас необхідно відзначити, що 

розробка категорій у статтях, підручниках і ди-

сертаціях здійснювалась у той період в умовах 

виключного панування публічних фінансів, фун-

кціонування жорстких централізованих фінансо-

вих структур, виключних державних повнова-
жень центру, бюджетної системи, що базувалась 
на Законі про бюджетні права СРСР і союзних 

республік від 30 жовтня 1959 року. 

В сучасних умовах, які докорінно зміни-

лись і для бюджету, з’явилась необхідність свого 

роду інвентаризації бюджетно-правових катего-

рій і понять, їх нового прочитання, дослідження 
ряду принципово нових аспектів бюджетного 

права, народжених новими реаліями. По суті на-
уковою цілиною залишаються інститути подат-
кового і кредитного права, питання відповідаль-
ності у фінансовому праві в цілому, фінансового 

контролю та інші. Вкрай недостатньо розроблені 
проблеми загальної теорії фінансового права, як 

і теорії окремих його розділів і інститутів. Це 
негативно позначається на змісті фінансово-

правових актів, які у величезній кількості при-

ймаються зараз відповідними інституціями пуб-

лічної влади. 

Один із сучасних теоретиків фінансового 

права П.С.Пацурківський, який в якісно нових 

історичних умовах успішно продовжив справу 

Ю.А.Ровінського, підкреслює: “Перехід до рин-

кової економіки по суті поставив проблему пере-
глянути всю систему науки фінансового права, 
що дісталася нам у спадок від соціалістичного 

суспільства, починаючи від її предмета і методів 
і закінчуючи окремими категоріями і поняттями. 

Він одночасно розширив і звузив об’єкт пізнання 
науки фінансового права, звільнив її методоло-

гію від ідеологічних пут, відкрив дорогу для но-

вих пошуків істини. На порядок денний сьогодні 
постали питання уточнення і поглиблення змісту 
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традиційних категорій і понять науки, виклю-

чення з її складу застарілих категорій і понять, 
виведення та формулювання нових категорій і 
понять, нарешті, реабілітація частини з тих кате-
горій і понять, від яких радянська наука фінан-

сового права відмовилась на рубежі 20-30 років, 
тобто, об’єктивно вимагає істотного оновлення 
та зміни вся система науки фінансового права” 

[9, с.8]. Ці зміни зумовлюються як внутрішніми 

для науки фінансового права чинниками, насам-

перед переходом від односторонньої марксист-
сько-ленінської методології пізнання фінансово-

правової дійсності до всебічних наукових явищ 

об’єктивної реальності, алвиноподібним нагро-

мадженням емпіричних знань у цій сфері та мо-

жливістю і необхідністю продукування з цих 

знань якісно нових наукових узагальнень, понять 
та категорій, так і глибокими сутнісними пере-
мінами у самих державних фінансах, що регу-

люються фінансовим правом та вивчаються фі-
нансово-правовою наукою. 

Фінансове ж право як галузь права і як на-
вчальна дисципліна, звільнившись від чисто 

кон'юнктурних політичних, теоретичних конс-
трукцій, замішаних на марксистсько-ленінських 

методологічних засадах, сьогодні, як ніколи, гос-
тро потребують узагальнень, оцінок та висновків 
фінансово-правової науки, готові сприймати та 
реалізувати їх у чистому виді. Тобто, ми спосте-
рігаємо народження якісно нового періоду їх 

взаємодії. Молоді постсоціалістичні держави 

гостро потребують, щоб період становлення цьо-

го явища завершився якомога швидше, щоб нові 
зміст та форми взаємодії теорії і практики не за-
тримались на старті, щоб не припуститись у цій 

справі нових прикрих помилок, які можуть тіль-
ки ускладнити розв’язання фінансово-правових, 

а через них й інших суспільних проблем, спри-

чинити серйозні наслідки в суспільній практиці. 
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ПРАВОВА   ПРИРОДА   ПОДАТКУ 

 
У науці фінансового права не вибухають 

дискусії, які обов’язкові грошові платежі державі є 
податками, а які ні. Адже частина коштів юридич-
них і фізичних осіб вноситься не до бюджету дер-
жави, а до інших централізованих фондів. Насам-

перед зазначимо, що з позиції платника податку, на 
нашу думку, немає принципової різниці, як назива-
ється той або інший обов’язковий платіж державі і 
куди він потім зараховується. Так чи інакше для 
нього це все — витрати. На практиці не так сут-
тєво, як  іноді це вбачається окремими вченими 

чи платниками, куди відносяться законодавцем 

ті чи інші платежі —на собівартість продукції чи 

прибуток. Як в першому, так і в другому випадку 

це витрати, що збільшують ціну товарів та по-

слуг і покладаються спочатку на товаровиробни-

ка, а потім на споживача. 
Скасування чи зменшення тих обов'язко-

вих платежів, що відносяться на собівартість, 
неминуче приводить за всіх інших рівних умов 
до збільшення прибутку, а відтак, з одного боку, 

до розширення фінансових ресурсів платника, а з 
другого - до можливостей зменшення ціни, бо 

потреби в прибутку визначаються більш-менш 

сталими пропорціями розширеного відтворення 
виробництва. Аналогічні наслідки спричиняє і 
скасування чи зменшення обов’язкових плате-
жів, які вносяться з прибутку. Тому, на нашу ду-

мку, коли платники відносять усі свої обов’яз-
кові платежі державі до податків, це є не стільки 

нерозумінням ними суті даного фінансового 

явища, скільки відображенням їх прагматичних 

інтересів, психологічним сприйняттям ними від-

торгнення державою частини їх власності. 
З позицій держави також, як на нашу дум-

ку, немає принципового значення, як називається 
той чи інший обов’язковий платіж та яка його  

правова природа. Головне для неї - його повне і 
своєчасне надходження. Віднесення конкретного 

обов’язкового платежу до певного централізова-
ного фонду може обмежувати державу тільки у 

використанні коштів — в одних випадках вони 

мають цільове призначення, в інших — ні. Тому 

вважаємо, що питання про виділення частки по-

датків з усієї маси обов’язкових платежів має 
переважно теоретичне значення і стосується 
перш за все класифікації платежів юридичних і 

фізичних осіб державі. Але, як відомо, немає ні-
чого практичнішого науково обгрунтованої тео-

рії. Головною причиною фактичного провалу 

податкової політики держави протягом останніх 

років є невирішеність саме методологічних аспе-
ктів проблеми податків. 

В нинішніх умовах податки мають тільки 

грошову форму і стягуються лише тоді, коли іс-
нує передбачений законом фактичний склад — 

певний дохід, прибуток, майно. В теорії фінан-

сового права його найчастіше називають об’єк-

том оподаткування. При сплаті податку завжди 

має місце перехід права власності. Там же, де 
власник в ході руху коштів від платника обов’яз-
кового грошового платежу до держави не зміню-

ється, має місце не оподаткування, а якісно інша 
форма фінансової діяльності держави. Тому  хи-

бним, на нашу думку, є твердження Воротіної 
Н.В. про те, що платежі державних підприємств 
державі є “податками не тільки за формою, а й за 
економічним змістом” [7, с.11]. 

Також важливою юридичною ознакою по-

датку є його індивідуальна безвідплатність. Це 
означає, що у зв'язку із сплатою податків конкре-
тним суб’єктом у держави не виникає конкрет-
них зобов’язань щодо нього, виражених у надан-

ні йому адекватних матеріальних цінностей, по-

слуг і т.д. Однак, якщо поставити проблему шир-
ше, необхідно визнати, що все, що стягується з ви-

робника як приватної особи чи юридичної особи, 

прямо чи опосередковано йде йому на користь як 
члену суспільства. Тут очевидний діалектичний 

взаємозв'язок податкової системи та рівня розвитку 
суспільства в цілому. Так, ще Франческо Нітті на 
початку XX століття писав: “Податок є та частина 
багатства, яку громадяни примусово віддають дер-
жаві і місцевим суспільно-правовим органам з ме-
тою задоволення колективних потреб. Податок має 
примусовий характер і призначений для здійснення 
тих послуг, користь від яких належить всім жите-
лям і за своєю природою неподільна” [14, с. 240]. 

Тим не менше підставою оподаткування є не май-

бутнє отримання вигід від держави членами суспі-
льства, а їх платіжні можливості. Цей принцип, на 
думку Годме П.М., є головним і дороговказуючим 

у всій загальній теорії оподаткування [8, с.396]. 
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Важливим елементом юридичної характе-
ристики податку є і те, що він в однаковій мірі 
обов’язковий для всіх відповідних суб’єктів. При 

стягуванні податків держава застосовує приму-

совий метод мобілізації коштів. Тому податок  

має усі якості обов’язкового платежу – регуляр-

ність, рівномірність, стійкість надходження в 
бюджет, можливість у необхідних випадках 

примусового стягнення. Податок завжди сплачу-

ється в бюджет - в загальнодержавний або місце-
вий, а також може розподілятися між ними. Він 

не призначений для конкретних витрат. Всі над-

ходження від податків змішуються у бюджеті у 

вигляді грошових сум і звідси можуть іти на фі-
нансування будь-яких цілей, що становлять зага-
льний інтерес. Тобто, здійснення видатків не 
підпорядковано надходженню певних видів до-

ходів. Призначення коштів, що надходять у ви-

гляді податків у бюджет, не встановлюється. На-
решті, податок стягується у чітко визначені 
строки і у розмірах, встановлених законом. 

На підставі цих виділених юридичних 

ознак податку і можна дати їй його  визначення. 
При цьому зазначимо, що в літературі вже існує 
не один десяток визначень податку, від зовсім 

невдалих до близьких до істинного визначення. 
На наш погляд, найоптимальнішим з цих визна-
чень податку, яке найбільш повно відображає 
його суть, властивості та юридичні ознаки, є на-
ступне: “податок - це встановлений законом для 
досягнення загальнодержавних або місцевого 

значення цілей обов'язковий індивідуально без-
відплатний грошовий платіж, який вноситься 
юридичними та фізичними особами у державний 

чи місцевий бюджет (чи розподіляється між ни-

ми) при наявності матеріальних передумов (до-

ходу, прибутку чи майна) у чітко визначені стро-

ки та у законодавчо передбачених розмірах і не 
призначений для конкретних витрат” [7, с.14]. 

Податкам належить провідна роль в 
обов’язковому методі мобілізації коштів у дер-

жавні грошові фонди. Функції податків як фі-
нансово-правової категорії випливають з функ-

цій фінансів. Останні, виконують дві основні 
функції - розподільну і контрольну. Податки 

безпосередньо пов’язані з розподільною функці-
єю в частині перерозподілу вартості створеного 

валового національного продукту між державою 

і юридичними  фізичними особами. Одночасно 

вони виступають методом централізації ВНП у 

бюджеті на загальносуспільні потреби, викону-

ючи таким чином фіскальну функцію. 

Фіскальна функція є важливою характери-

стикою сутності податків. Вона визначає їхнє 
суспільне призначення. З огляду на цю функцію 

держава повинна отримувати не просто достат-
ньо податків, а, головне - податків надійних. По-

даткові надходження, щоб відповідати законним 

інтересам та суспільному призначенню держави, 

повинні бути постійними, стабільними, справед-

ливо розподілятись в регіональному та соціаль-
ному зрізах. Постійність означає, що податки 

повинні надходити до бюджету не у вигляді ра-
зових платежів з невизначеними термінами, а 
рівномірно протягом бюджетного року в чітко 

встановлені строки. Оскільки призначення пода-
тків полягає у забезпеченні витрат держави, то 

терміни їх сплати мають бути погоджені термі-
нами фінансування видатків бюджету. Стабіль-
ність надходжень визначається достатнім рівнем 

гарантій того, що передбачені Законом про бю-

джет на поточний рік доходи будуть отримані у 

повному обсязі. Справедливість розподілу пода-
тків у соціальному і територіальному зрізах не-
обхідна для уникнення соціального напруження 
в суспільстві і забезпечення достатніми дохода-
ми всіх ланок бюджетної системи.  

Сплата податків приводить до зменшення 
доходів платників на величину розміру податку. 

Причому об’єктивно кожний платник заінтере-
сований сплатити якомога меншу суму, що може 
досягатись як за рахунок зменшення обсягів 
об’єкта оподаткування, так і вибору пільгових 

щодо оподаткування умов діяльності. Таким чи-

ном, у сутності кожного податку закладена і ре-
гулююча функція. Вона, як і фіскальна функція, 
характеризує їх суспільне призначення. Суть ре-
гулюючої функції полягає у впливі податків на 
різні сторони діяльності їх платників. Оскільки 

регулююча функція податків є об’єктивним яви-

щем, то вплив податків на суспільні відносини, 

причому не лише фінансові, відбувається неза-
лежно від волі держави, яка їх встановлює. Ра-
зом з тим держава може свідомо використовува-
ні їх з метою регулювання певних пропорцій у 

соціально-економічному житті суспільства.  
Ще більш рельєфно розкривається правова 

природа податку у співставленні його з іншими  

обов’язковими грошовими платежами, спорідне-
ними за економічним змістом з податком, але не 
тотожними йому. Це, перш за все, плата та від-

рахування. Плата передбачує певну еквівалент-
ність відносин платника з державою. Це є, на-
приклад, плата за землю, плата за спеціальне ви-

користання природних ресурсів - за воду, за ви-
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добування торфу тощо, попенна плата як форма 
лісового доходу і т.д. Розмір плати прямо чи 

опосередковано залежить від розміру ресурсів, 
що використовуються, а надходження плати 

державі визначається державною власністю на ці 
ресурси. Якщо держава втратить право власності 
на них, то вона втратить і ці доходи. Саме тому 

до роздержавлення державної власності, до її 
приватизації необхідно підходити особливо ре-
тельно. Є такі форми державної власності, як її 
власність на землю, надра, воду, ліси, одним 

словом — на природні ресурси, приватизація 
яких, на нашу думку, не відповідає корінним ін-

тересам держави, оскільки суб’єкти господарсь-
кої діяльності можуть вносити державі за їх ви-

користання плату. Плата вноситься як за рахунок 

включення її у собівартість, так і з прибутку. У 

кожному конкретному випадку це визначається 
передбаченим законодавцем механізмом її стяг-
нення. Як правило, цільового призначення плата 
не має і зараховується до бюджету. 

Відрахування, на відміну від плати, перед-

бачають цільове призначення платежів. Вони 

бувають або частковими, тобто встановленим 

згідно з економічним змістом платежів, або по-

вними, коли витрачання коштів у повному обсязі 
проводиться тільки за цільовим призначенням. 

Наприклад, часткове цільове призначення мають 
відрахування на геологорозвідувальні роботи [4, 

с.81]. Оскільки вони вносяться лише до загаль-
нодержавного бюджету, то в загальній сумі його 

доходів це цільове призначення по суті втрача-
ється. При цьому розміри фінансування з бю-

джету геологорозвідувальних робіт можуть бути 

як більші, так і менші від надходжень цих відра-
хувань. Коли фінансування менше за надхо-

дження, цільове призначення залишку не збері-
гається і на наступний рік вже не переходить. І 
навпаки, коли фактичне фінансування не вклада-
ється в розмір надходжень від даних відраху-

вань, це не розглядається, як підстава для припи-

нення фінансування відповідних робіт. Прикла-
дом повного цільового призначення можуть бути 

відрахування і збори у різні позабюджетні цільо-

ві фонди, зокрема, відрахування на соціальне 
страхування: внески до Фонду для здійснення 
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильсь-
кої катастрофи та соціального захисту населен-

ня; збори на обов’язкове соціальне страхування; 
збори на обов’язкове державне пенсійне страху-

вання; внески до Державного інноваційного фо-

нду. Використовувати ці збори та внески не за при-

значенням не дозволяється, а змінити цільове при-

значення їх можна тільки на законодавчій основі. 
Відрахування, як правило, відносяться на витрати 

виробництва і включаються у собівартість продук-
ції чи послуг. Окремі з них можуть перераховува-
тись з прибутку, наприклад, відрахування та збори 

на будівництво, ремонт і утримання автомобільних 
шляхів. Конкретні розміри відрахувань встанов-
люються на нормативній основі відповідно до дже-
рела сплати чи до певного показника.  

Податки ж встановлюються для утримання 
державних структур і для фінансового забезпе-
чення виконання ними функцій держави - соціа-
льної, економічної, управлінської, оборонної 
тощо. Вони безпосередньо не містять в  собі ні 
елементів конкретного еквівалентного обміну, як 

це має місце у випадку з платою, ні конкретного 

цільового призначення, що має місце у відраху-

ваннях. Проте якщо розглянути податки з більш 

загальних методологічних позицій, то ці прикме-
ти плати та відрахувань досить чітко прогляда-
ються і в податках. 

Як бачимо, відмінності як в економічній 

природі, так і в правовому режимі між податка-
ми, платою та відрахуваннями існують. І стосу-

ються вони не тільки рівня конкретизації цільо-

вого призначення кожного з виду цих обов’яз-
кових платежів, як зазначають окремі автори [16, 

с.22]. Так, при оподаткуванні обов’язково відбу-

вається перехід права власності від суб’єкта опо-

даткування до держави, що не обов’язково має 
місце при платі чи відрахуваннях. Якщо плата і 
відрахування можуть сплачуватись як державі, 
так і іншим юридичним, а також фізичним осо-

бам, то податки є атрибутом тільки держави. 

Крім цього, різниця між цими трьома видами 

обов’язкових платежів полягає і в тому, у який 

саме централізований фонд коштів держави вони 

зараховуються - в бюджет чи в цільовий фонд. 

Якщо виходити із загальноприйнятої нині в Україні 
термінології, то податки надходять тільки до бю-

джету, а в цільові фонди — лише плата та відраху-
вання. Разом з тим у доходах бюджету є окремі ви-

ди плати і відрахувань. Тому виникає питання - чи 

існує природна потреба в чіткому розмежуванні 
кожного з цих трьох видів обов’язкових платежів і 
в разі позитивної відповіді на це питання що ж тоді 
є чистими податками ? 

На перше з цих запитань істинною може 
бути лише позитивна відповідь, оскільки, як уже 
зазначалось вище, у кожного з цих видів 
обов’язкових платежів неоднакові економічна 
природа та правовий режим і неврахування цього 

факту в практичній діяльності держави веде до 
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негативних наслідків на всіх рівнях — від зага-
льнодержавного до місцевого, від постановки 

всієї податкової справи в Україні до вирішення 
конкретних справ з проблем оподаткування.  

На нашу думку, є достатні підстави віднес-
ти до податків тільки ті обов’язкові платежі в 
державні грошові фонди, що вносяться фізични-

ми та юридичними особами, які: а) сплачуються 
лише на підставі податкового закону; б) перера-
ховуються безпосередньо в бюджет; в) не мають 
цільового призначення; і) безпосередньо безвід-

платні будь-чим з боку держави, д) при їх вне-
сенні обов‘язково має місце перехід права влас-
ності від платника податку на величину остан-

нього до держави. Всі інші обов’язкові платежі у 

державні фонди не є податками. Як було показа-
но вище, вони мають дещо іншу економічну 

природу і тому повинні підпадати під дещо ін-

ший в порівнянні з податками, адекватний їх су-

спільній суті, правовий режим. Причому ті з 
обов’язкових платежів, які не є податками, але 
зараховуються до бюджетів, для зручності кла-
сифікації всіх обов’язкових платежів державі 
доцільно було б називати податковими платежа-
ми Подібні пропозиції у фінансово-правовій лі-
тературі уже висловлювались [16, с.13]. В про-

тилежному випадку не тільки не уникнути плу-

танини в поняттях, але й в розробці та реалізації 
податкового законодавства.  

Акцизний збір є також податком, але не пря-
мим, оскільки він включається в ціну товару і спла-
чується його споживачем. В Україні акцизний збір 
був введений Декретом Кабінету Міністрів України 

від 26 грудня 1992 року “Про акцизний збір” [5]. 

Цей збір має багато спільних рис з податком з обо-
роту, який існував раніше. Об’єктами акцизного 
збору є в основному товари, що не належать до 
предметів першої необхідності та рівень рентабе-
льності яких досить високий. Саме такі предмети 

виступали в минулому об’єктами оподаткування 
податком з обороту. Ставки акцизного збору, як і 
ставки податку з обороту, диференційовані за 
окремими групами товарів. Різниця існує тільки у 
порядку визначення суми податку, що підлягає 
сплаті –для податку з обороту вона визначається, як 
різниця між роздрібною та оптовою ціною, а для 
акцизного збору - в процентному відношенні до цін 

реалізації. Спільним для цих податків є також і те, 
що вони можуть стягуватись лише один раз, як 
правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реаліза-
ції товарів (в той час, як податок на додану вартість 
стягуєгься на кожній стадії виробництва та реаліза-
ції товарів), ними оподатковуються лише товари (а 

податком на додану вартість оборот з реалізації 
товарів, робіт, послуг як виробничого, так і невиро-
бничого характеру), об’єктами оподаткування ними 

є повна вартість товарів (а податком на додану вар-
тість - лише її частина)”  [16, с.223]. 

Особливе місце серед обов’язкових плате-
жів державі займає мито. Його правова природа - 
одне з найбільш спірних питань у вітчизняній 

юридичній та економічній науці. Одні дослідни-

ки – Болдирєв Б.Г., Козирін О.М., Котляревський 

С.А., Пацурківський П.С., Родіонова В.М. та ін-

ші – розглядають мито в якості різновидності 
непрямих податків [12, с.24; 13, с.84; 15, с.133; 

20, с.242; 21, с.78]. Інші – Ровінський Ю.А., Уга-
ров Б.М.,  Шереньов С.С. відзначають неподат-
кову природу мита [17, с.207; 18, с.220-221, 228; 

22, с.45]. А автори статті  “Мито” “Фінансо-во-

правового словника”, виданого в Україні у 1993 

році, по суті,  обійшли пряму відповідь на це ко-

рінне питання” [19, с.64]. 

Щодо Верховної Ради України, то вона в 
Законі України “Про систему оподаткування” не 
зауважила істотних відмінностей в економічній 

природі та правовому режимі мита і не виділила 
його з інших обов’язкових платежів та внесків до 

державних цільових фондів. Зокрема, у статті 2 

цього Закону зазначається:  “Сукупність податків 
і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та 
до державних цільових фондів, що справляються 
у встановленому Законами України порядку, 

становить систему оподаткування” [4, с.77]. З 

наведеного положення очевидно, що законода-
вець України вживає як родові поняття податку, 

збору, інших обов'язкових платежів до бюджетів 
і внесків до державних цільових фондів, що ме-
тодологічно невірно. Правда, в Законі України 

“Про єдиний митний тариф” допущена помилка 
щодо мита законодавцем виправлена і воно ви-

значається у ньому як “податок на товари і інші 
предмети, які переміщуються через митний кор-

дон України” [3, с.6]. 

На нашу думку, мито має податкову при-

роду і є одним з непрямих податків, яким опода-
тковується транскордонний оборот — ввіз, вивіз 
та транзит товарів через кордон. Миту властиві 
всі основні податкові риси: 1) його сплата носить 
обов’язковий характер і забезпечується держав-
новладним примусом; 2) мито стягується без зу-

стрічної відплати і тільки на підставі норми За-
кону; 3) надходження від мита не можуть при-

значатись для фінансування конкретних держав-
них видатків (принцип заборони спеціалізації 
податку); 4) при стягненні мита завжди має місце 



Правова природа податку 

72                         Науковий вісник Чернівецького  державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. 

перехід права власності на величину митного 

стягнення від власника товару, що обкладається 
митом, до держави. Мито має ряд спільних рис з 
акцизним збором. Воно, як і акцизний збір, 

включається до ціни товару і сплачується покуп-

цем. Тому мито, як і акцизний збір, збільшує пі-
ну реалізації товару. Спільне також і те, що став-
ки мита та акцизного збору диференційовані за 
групами товарів. Відрізняє мито від акцизного 

збору те, що перелік товарів, з яких воно стягу-

ється, є ширшим (це не тільки високорентабельні 
та монопольні товари, а за окремими винятками 

всі товари, що переміщуються через митий кор-

дон) та обов’язок його сплати виникає лише у 

випадку переміщення товарів через митний кор-

дон. Відрізняється також порядок контролю та 
сплатою цих податків: надходження до бюджету 

мита контролюють митні органи України - Дер-

жавний митний комітет України, територіальні 
митні управління, митниці та інші митні устано-

ви України [2, с.379]. 

Мито — не єдиний податок, що стягується 
митними органами. В арсеналі методів фінансової 
діяльності держави ще є так звані прикордонні по-
датки, які за своїм економічним змістом і правовою 

природою дуже близькі до мита, але не тотожні 
йому. Наявні відмінності між цими податками і 
митом відіграють важливу роль в реалізації проте-
кціоністських цілей держави. Запровадження при-

кордонних податків дозволяє державі обходити 

договірні зобов‘язання по обмеженню мита. В за-
рубіжному митному та податковому законодавстві, 
в науковій літературі ці податки частіше всього 
позначаються терміном “митні податки” [10, с.42]. 

Очевидно, доцільно було б запозичити його і вітчи-

знянним законодавцю та науковцям. Ця проблема, 
як свідчать фахівці, поки що залишається однією з 
найменш вивчених тем податкового права як у 
постсоціалістичних країнах, так і в далекому зару-
біжжі [11, с.21]. 

Вся сукупність прикордонних податків 
може бути згрупована у два різновиди їх: а) спе-
ціальні експортно-імпортні податки; б) прикор-

донні вирівнювальні податки. Спеціальні експе-
ртно-імпортні податки мають автономну приро-

ду. З їх допомогою уряд, не змінюючи конвенці-
ональних ставок мита, може здійснювати митну 

політику, спрямовану на захист вітчизняного ви-

робника і внутрішнього ринку. Як правило, спе-
ціальні імпортні податки використовуються як 

надзвичайні заходи по скороченню імпорту та 
оздоровленню зовнішньоторгового балансу. Во-

ни виступають у якості своєрідного обхідного 

маневру у тих випадках, коли швидке підвищен-

ня ставок мита ускладнено чи зовсім неможливе 
внаслідок взятих державою раніше міжнародно-

правових зобов’язань у митній сфері. В практиці 
зарубіжних держав спеціальні експортно-імпор-

тні податки застосовуються систематично і до-

сить ефективно. Вони є одним з інтегральних 

показників зрілості фінансової політики держа-
ви. Наприклад, у 1971 р. уряд США внаслідок 

значного дефіциту платіжного і торгового балан-

су ввів десятипроцентний імпортний податок, що 

стягувався як додаток до мита. По суті, це було 

завуальоване підвищення митної ставки. Воно 

принесло американській казні за час його дії 500 

млн. дол. [9, с.161].  

Прикордонні вирівнювальні податки, що 

також стягуються митними органами держави, 

як основну мету переслідують усунення перепон 

для поглиблення міжнародного поділу праці та 
розвитку світової торгівлі, зумовлених наявністю 

подвійного оподаткування. Справа в тім, що при 

переміщенні товару через митний кордон він по-

трапляє на іноземну територію, на якій чинне 
своє податкове та митне законодавство. Внаслі-
док цього предмет зовнішньоекономічної угоди 

може стати об’єктом оподаткування непрямими 

податками (ПДВ, акцизами і т.д.) двічі: за місцем 

виробництва (походження), де він потрапляє під 

дію податкового законодавства країни експорте-
ра, та за місцем споживання (призначення), де 
він обкладається податками за ставками, що 

чинні в країні імпортера. Для уникнення подвій-

ного оподаткування зовнішньоторгових поставок 

використовується метод звільнення (метод ви-

ключення), який покладено в основу прикордон-

ною податкового режиму в більшості економічно 

розвинутих країн. У відповідності з цим методом 

виключне право оподаткування непрямими по-

датками належить країні, що імпортує товар. В 

країні походження (виробництва) товару він зві-
льняється від сплати непрямих податків. 

Непрямі податки, що стягуються за цим 

принципом, і мають назву прикордонних вирів-
нювальних податків. “Прикордонних” — оскіль-
ки ці податки стягуються митними органами при 

перетині митного кордону і сплачуються осо-

бою, що підписала митну декларацію (декларан-

том). “Вирівнювальних” — тому, що ставка по-

датків, що стягуються при імпорті, не повинна 
перевищувати ставок оподаткування аналогічних 

товарів національного виробництва. Інакше ка-
жучи, імпортним товарам таким чином надається 
в країні імпортера національний режим, що вирі-
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внює їх по параметрах оподаткування з вітчиз-
няними аналогами. Прикордонні вирівнювальні 
податки подібні з митом тим, що їх стягнення 
здійснюється митними органами в момент пере-
тину митного кордону. Основна ж відмінність 
між ними полягає в тому, що акцизами і подат-
ком на додану вартість обкладаються як предме-
ти митного регулювання, так і товари, що не є 
об’єктом зовнішньоторгової угоди. Інакше кажу-

чи, кожному прикордонному вирівнювальному 

податку можна знайти відповідний “внутрішній” 

податок. Мито можна розглядати як своєрідну 

плату за право ввозу іноземних товарів, що стя-
гується додатково до чинних внутрішніх непря-
мих податків. Прикордонний вирівнювальний 

податок немає жодних сутністних рис, щоб роз-
глядати його в такій якості. 

Чинна в Україні нормативна база з питань 
прикордонного оподаткування поки що сильно 

відстає від потреб практики. Ні в Законі України 

“Про єдиний митний тариф”, ні в “Митному ко-

дексі України” не наводиться перелік обов'язко-

вих платежів, що стягуються митними органами. 

Очевидно, він носить закритий xapaктер. А ще 
ймовірніше всього, що такого узагальненого пе-
реліку не має взагалі, що відкриває у такому ви-

падку шлях до зловживань в митних органах 

держави. Запровадження нових непрямих подат-
ків передбачає їх стягнення насамперед з імпор-

тних товарів, тому що у вітчизняною виробника 
уже нічого взяти. Однак ці податки знову ж таки 

не передбачені митним законодавством в якості 
платежів, що сплачуються при переміщенні че-
рез митний кордон України. Тобто, наяву 

об’єктивна необхідність якісного поліпшення 
юридико-технічного рівня законів та підзакон-

них актів, що приймаються в Україні. 
Мито та митні (прикордонні) податки не-

обхідно відрізняти від митних зборів — плати за 
надання митницею послуг, яка має митну форму. 

У відповідності зі статтями 76 і 77 “Митного ко-

дексу України”, митні збори стягуються за вико-

нання покладених на митницю обов'язків та на-
дання послуг у галузі митної справи [2, с.399]. 

Тобто, митний збір, на відміну від мита — це 
плата за здійснення різних заходів, що склада-
ють в сукупності процедуру митного оформлен-

ня. Образно специфіка правової природи мита і 
митного збору дуже чітко проглядається на при-

кладі оподаткування товарів, що перебувають в 
межах вільної митної зони. За товар, розміщений 

на території вільної митної зони, мито не спла-
чується. Що ж стосується митних зборів, то вони 

в даному випадку стягуються обов'язково, оскі-
льки митні органи надають експортерам і імпор-

терам певні послуги по збереженню товарів і т.д. 

Причому не всі збори, що здійснюються митни-

цею, є митними зборами у повному розумінні 
цього слова. Наприклад, митні органи можуть 
виставляти рахунки по різних транспортних, по-

ртових зборах, стягувати плату за здійснення 
прикордонного контролю за якістю товару і т.д. 

На нашу думку, митний збір — це плата, що стя-
гується за надання послуг, безпосередньо 

пов’язаних із здійсненням митного контролю. 

Методологічним критерієм для встанов-
лення розміру митних зборів повинна бути влас-
на економічна та юридична природа митних збо-

рів. Оскільки митний збір є, як зазначалось вище, 
формою плати за надання митних послуг, то і 
розміри його повинні бути еквівалентні обсягу 

наданих послуг. Саме на таку необхідність спів-
віднесення розмірів митних зборів з вартістю 

надання митних послуг безпосередньо вказуєть-
ся в пункті 1 статті 8 тексту ГАТТ: “Всі збори і 
платежі будь-якого характеру (крім імпортного 

та експортного мита і крім податків, про які йде 
мова в статті 3)... повинні бути обмежені за своїм 

розміром приблизною вартістю наданих послуг і 
не повинні бути непрямим покровительством для 
вітчизняних товарів чи оподаткуванням імпорту 

або експорту з фіскальною метою” [23, с.400]. 

Виділяючи особливості правового регулю-

вання стягнення митних зборів, відзначимо, що 

вони можуть встановлюватись не тільки закона-
ми, але й актами органів виконавчої влади, а то-

му вони відносно часто змінюються і нерідко 

недостатньо відомі експортерам та імпортерам. 

Ці особливості проявляються не тільки в проце-
дурі встановлення митного збору, але й порядку 

його стягнення: мито податковими каналами 

завжди потрапляє в державний бюджет, а митні 
збори акумулюються на спеціальних позабюдже-
тних рахунках митних органів. Імперативний 

характер мита виключає для суб’єктів митно-

тарифних правовідносин можливість домовитись 
з питань розміру ставок, строків сплати мита та з 
усіх інших його аспектів. Правове регулювання 
митних відносин, як різновиду податкових від-

носин, носить односторонній характер. Такий же 
характер мають і всі інші митні податки. Заклю-

чення між державою та підприємцем квазі-
договорів, що в останні роки практикується в 
Україні, не суперечить принципу односторон-

нього встановлення і примусового стягнення ми-

та та інших митних податків. Подібні угоди не 
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встановлюють податків. Вони лише передбача-
ють надання митно-тарифних (податкових) пільг 
з метою здійснення національних економічних 

планів і програм, які до того ж не носять дирек-

тивного характеру. 

Таким чином, проведений нами аналіз різ-
номанітних видів податків переконує, що під по-

датком слід розуміти обов’язковий, індивідуаль-
но безвідплатний платіж, що стягується держа-
вою у свою користь з інших юридичних і фізич-

них осіб у формі відчуження грошових коштів, 
що належать їм на праві власності, господарсь-
кого відання чи оперативного управління та пе-
реходом їх у власність держави. 
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Summary 

The legal nature of tax is researched, its difference from other mandatory payments to the state is 

cleared out  in the article with formal- dogmatical and comparative-legal methods. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І ХАРАКТЕРУ  

РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

Положенню про єдність у правовідносинах 
фактичного (матеріального) змісту і юридичної 
форми належить істотне значення для розуміння 
механізму правового регулювання. Саме тому, що 
правовідносини є формою суспільного відношення, 
врегульованого юридичними нормами, останні 
(юридичні норми) і можуть через правовідносини 

впливати на поведінку людей. Якщо ж розглядати 

правові зв'язки і так звані відносини «в реальній 

формі» як щось різне, відособлене одне від одного, 
то виявиться незрозумілим, як за допомогою пра-
вовідносин юридичні норми здатні породити той 

або інший ефект у суспільному житті. У юридичній 

літературі відзначалися нерозривний зв'язок, 
невіддільність правового і фактичного відношення. 
Правовідносини розглядаються як та норма, якої 
набувають фактичні відносини, будучи врегульо-
вані нормами права [1, с.136]. 

Правова форма реального відношення визна-
чається не тільки змістом даного відношення, але і 
волею держави, що встановлює для конкретного 
виду відносин ту або іншу форму. Звичайно, воля 
держави визначається матеріальними умовами 

життя суспільства. Обираючи форму для даного 
виду відносин, держава виходить і з змісту 
відносин, використовуючи знання законів їх роз-
витку для досягнення поставлених цілей. Не зав-
жди для досягнення цілей потрібен розвиток даних 
відносин. Іноді мета держави, на досягнення якої 
спрямоване правове регулювання, полягає в обме-
женні, стримуванні або ліквідації певних відносин. 

Дуже важливим, на наш погляд, є зауважен-

ня В.В.Бойцова щодо підстав виникнення відпо-
відальності держави [2, с.57-58]. Конституційні 
підстави обов'язку щодо сплати податків та зборів 
знаходяться в системі конституційних норм. Окре-
мі ж статті Конституції України не можуть розг-
лядатися ізольовано одна від одної, оскільки утво-
рюють систему цінностей, закріплених в Основно-
му Законі, та знаходяться у внутрішній єдності. 
Конституційне регулювання передумовляє не лише 
закріплення основних обов'язків, прав і свобод, а й 

підстави, при яких ці положення повинні бути 

інтерпретовані таким чином, щоб уникнути пору-
шень інших конституційних норм та принципів. 
При цьому формуються підстави виникнення 

відповідальності держави при порушенні прин-

ципів конституційної державності.  
Конституційні норми-принципи визначають 

більш чітку деталізацію у відповідних галузях пра-
ва положень, в яких існує інтерес держави. При 

аналізі зв'язку конституційних та фінансових норм 

треба враховувати їх певну однорідність (в регулю-

ванні однакових відносин), але не тотожність. 
Норма Конституції України завжди займає більш 

високе положення в ієрархії правових норм. На 
відміну від фінансово-правових, конституційні 
норми мають більшу юридичну насиченість, 
більшу щільність юридичного змісту (що створює 
підстави для багатьох юридичних інтерпретацій із 
врахуванням змін життєвих обставин чи 

суб'єктивного праворозуміння). Отже, галузеві 
фінансові норми за базу формування правових ме-
ханізмів мають конституційні норми, що коректу-
ються під час правозастосування. 

Певну специфіку на ці процеси накладають 
основні економічні права – до яких входить і сис-
тема прав та обов'язків, що пов'язані зі сплатою по-
датків та зборів. Складна природа основних еко-
номічних принципів зумовлює певний подвійний 

характер податкових норм та правовідносин, які 
коректуються з двох боків. Коли акцент робиться 
на публічно-правовому змісті, принципи ре-
алізуються у сфері відносин між державою та 
індивідами. Коли погляд на ті ж відносини робить-
ся з позицій приватно-правового змісту, регулю-

вання зосереджується в сфері приватно-правових 
відносин (наприклад, через взаємодію з нормами 

цивільного права). 
Складно погодитись з думкою Д.М. Чечота, 

який стверджує, що до того, як виникнути в ме-
ханізмі правового регулювання, конституційні пра-
ва повинні проявитися у відповідних їм приватно-
галузевих правах [5, с.16-17]. У такому випадку 
ставиться під сумнів можливість здійснення 
публічних прав в чистому вигляді. Але при цьому в 
окремих випадках застосовуються не суто галузеві 
норми, але і їх засновуючі конституційні норми. 

Розглядаючи правовідносини як правову форму, 
абстраговану від її реального змісту, ми знаходи-

мося в сфері чистої абстракції. Визначаючи зміст 
правовідносин як сукупності прав і обов'язків його 
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учасників, ми встановлюємо, якою повинна бути 

поведінка суб'єктів в конкретних умовах. Якщо ж 

далі трактувати правовідносини як єдність ма-
теріального змісту і правової форми, то виникає 
новий і необхідний аспект дослідження – співвід-

ношення реальної поведінки учасників з їх 
об'єктивними правами і обов'язками. 

 Визначення місця правовідносин у системі 
правового регулювання буде досить повним лише 
тоді, коли правовідношення буде розглядатися не 
тільки як сукупність прав і обов'язків, що склада-
ють його як правову форму, але й у зв'язку цієї 
форми з реальною поведінкою суб'єктів пра-
вовідносин. Врегулювавши певне суспільне 
відношення, норма встановлює при яких умовах 
відношення може виникнути, хто може бути учас-
ником відношення, як повинні поводитися учасни-

ки, як може дане відно-шення припинитися. Так на 
основі право-вої норми створюється певний кістяк 
реального відношення. Насправді відношення ба-
гатше за теоретичну конструкцію, воно володіє 
всією повнотою реальних варіантів. Права й 

обов'язки учасників суспільного відношення, що 
визначаються відповідно до вимог норми, склада-
ють ту основу, на базі якої будуються суспільні 
відносини [6, с.100-103]. 

У процесі регулювання суспільних відносин 

можуть складатися два основні типи зв'язку між 

суб'єктивними юридичними правами й обов'язками. 

Коли правове регулювання спрямоване на те, щоб 

закріпити і упорядкувати дані суспільні відносини, 

виникають правовідносини «пасивного типу». Пев-
ним особам надаються права на позитивні дії, а на 
всіх інших осіб покладаються пасивні обов'язки - 

обов'язки стримуватися від дій відомого роду. У 

випадку ж, коли правове регулювання спрямоване 
на те, щоб забезпечити з правової сторони розви-

ток, динаміку суспільних відносин, виникають пра-
вовідносини «активного типу». У цьому випадку на 
певних осіб покладаються активні юридичні 
обов'язки - обов'язки здійснення позитивних дій, а 
зміст суб'єктивного права складається в можливості 
вимагати цієї поведінки від зобов'язаної особи. 

У змісті правовідносин активного типу го-
ловне - юридичні обов'язки. Правове регулювання 
досягається тут за рахунок позитивних дій зо-
бов'язаної особи. Зміст же суб'єктивного права зво-
диться лише до одного: можливості вимагати від 

зобов'язаної особи виконання обов'язків. У рамках 
даного відношення ніяких інших юридичних мож-

ливостей в уповноваженої особи немає. До пра-
вовідносин активного типу відносяться частина 
цивільно-правових правовідносин, трудові, подат-

кові правовідносини і т.ін. [1, с.133-135]. 

До правовідносин пасивного типу належать 
передусім правовідносини власності, що надають 
особі правомочності на позитивні дії – право во-
лодіння, користування, розпорядження. Сюди ж 

відносяться і державно-правові відносини, що 
оформляють конституційні права громадян, ав-
торські правовідносини та ін. Пасивними є адмініс-
тративні та інші владні правовідносини, що закріп-

ляють компетенцію державних органів (права окре-
мих відомств, управлінь, підприємств). 

Можливі різні варіанти співвідношення волі 
держави, вираженої в нормі права, й інтересу дер-
жави, вираженого в здійсненні уповноваженими 

особами наданих їм прав. Р.О.Халфіна звертає ува-
гу на три основні варіанти подібного співвідно-
шення: 1) ситуація, коли держава закріпляє в нормі 
певні відносини, які вона не може негайно 
ліквідувати, і вводить їх у відомі межі; 2) варіант 
регулювання державою певних відносин так, щоб 

надати суб'єктам широку можливість вибрати 

варіант поведінки (здійснить чи ні управомочений 

суб'єкт при цьому надане йому право, і в якому 
варіанті, не представляє інтересу для держави); 3) у 
переважній більшості випадків держава зацікав-
лена в здійсненні права, що визначається змістом 

самої норми і наштовхується іноді на недостатню 

ефективність санкцій, відсутність або недостатність 
апарату, що забезпечує виконання норми і т.д. [6, 

с.73-74]. 

Хотілося б звернути увагу на одну особ-

ливість податкових правовідносин. Вона пов'язана 
із залежним, другорядним їх характером, що при-

зводить до певного протиріччя. З одного боку, че-
рез податкові правовідносини реалізується один із 
головних конституційних обов'язків - сплата по-
датків та зборів, через що формуються грошові 
кошти держави. З другого боку, для цього не-
обхідна легалізація суб'єктів податкових пра-
вовідносин через механізми інших галузей права. 
Наприклад, перед тим як юридична особа стає 
платником податку, необхідна легалізація через 
цивільно-правові інститути, необхідне проходжен-

ня стадій формування особи саме як юридичної 
особи. Виділення фізичної особи як платника по-
датку потребує участі її перед цим у трудових пра-
вовідносинах, що приведе до отримання доходу, з 
якого необхідна сплата податку. 

Отже, податкові правовідносини, які мають 
певну цілісність, системність можна розглядати, як 
відносини, що послідовно підключаються на окре-
мому етапі правового регулювання і перед цим по-
винні пройти через підтвердження іншими, стико-
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вими видами правовідносин. Система норм права, 
що лежить в основі правових відносин, виділяє ос-
танні із суспільних відносин у цілому і дозволяє 
сформулювати деякі особливості податкових пра-
вовідносин. Серед них можна виділити: 1) цільова 
системність податкових правовідносин підлегла 
певній меті - встановленню і стягуванню податків. 
Податкові правовідносини підпорядко-вані певній 

логіці, яка відображає зміст діяльності держави по 
встановленню і збору податків, обов'язок платника 
внести у встановлені терміни певну суму в грошо-
вий фонд держави; 2) формальна визначеність 
пов'язана з тим, що правовідносини регулюють 
чітко визначені зв'язки, що складаються між 

суб'єктами. Особливістю податкових пра-
вовідносин є те, що одним з суб'єктів завжди вис-
тупає держава, при цьому визначене також коло 
інших суб'єктів податкових правовідносин, перелік 
їх прав і обов'язків: держави і компетентних органів 
- встановлювати податки і збори, забезпечувати їх 
сплату; платників податків - внести до бюджету або 
фонду грошову суму в формі податку або збору у 
встановлені терміни і в необхідному розмірі; 3) за-
безпечення державним примусом посилюється тим, 

що фактично мова йде про охорону власником 

майна, що належить йому. Податкові надходження, 
складаючи основу грошового фонду держави, пред-

ставляють державні грошові кошти, і обмеження 
реалізації державних інтересів породжує реакцію у 
відповідь охоронного державного механізму. 
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Summary 
 

In the article the essence, features and limits of tax legal relations with participation of taxing author-

ity are uncovered, their role in implementation of the state fiscal policy is researched. 
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БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ  

ВИДАТКІВ КРИМСЬКИХ ЗДРАВНИЦЬ 

 

Як у правовій літературі, так і у періодич-

ній пресі неодноразово висловлювалась точка 
зору про пріоритетність розвитку рекреаційного 

господарства у Криму. Від рівня розвинутості 
курортно-рекреаційного комплексу залежить не 
тільки забезпечення зайнятості населення півос-
трова та формування місцевого і державного 

бюджетів, але й ріст економіки Криму взагалі. 
Так, згідно з переліком санаторно-курортних і 
туристичних закладів АРК на 01.01.99 року в 
Криму нараховувалось 624 підприємства ком-

плексу, на ту ж дату 1998 року їх було 636. 

В умовах  жорсткої бюджетної обмеженос-
ті санаторно-курортні заклади змушені шукати 

додаткові джерела фінансування. Одним із таких 

джерел може виступати банківський кредит.  
Зрозуміло, що за допомогою банківського креди-

ту санаторно-курортні заклади змогли б підви-

щити рівень комфортності та покращити якість 
послуг. Однак таке додаткове джерело фінансу-

вання як банківський кредит сьогодні не корис-
тується попитом серед санаторно-курортних за-
кладів. Цьому є логічне пояснення. З одного бо-

ку, банки, оцінюючи конкурентоспроможність 
клієнта, у даному випадку санаторно-курортного 

закладу, перш за все беруть до уваги фінансове 
становище позичальника. Якщо звернутися до 

статистики, то на сьогодні у середньому з 5 здра-
вниць 3 збиткові і змушені переходити на сезон-

ний характер роботи.  

Крім того, проводиться оцінка продукції, 
або, як у даному випадку, послуг, які надаються 
позичальником, наявності попиту на їх реаліза-
цію, тобто їх конкурентоспроможність. Якщо 

говорити про кримські здравниці, то зауважимо, 

що у 1999 році в порівнянні з 1998 роком змен-

шився потік організованих відпочиваючих і від-

повідно знизився коефіцієнт заповнення здрав-
ниць, але при цьому зросла середня вартість од-

ного ліжко-дня.  
У ситуації, що склалася, з метою підви-

щення рівня кредитоспроможності кримських 

здравниць, збільшення конкурентоспроможності 
кримського курортно-туристського продукту в 
цілому, доцільно зменшити вартість путівок (се-
редня вартість путівки на 14 днів – 1050 гривень) 

та надати пільгові тарифи на проїзд авіа- і заліз-
ничним транспортом особам, що вирушають до 

Криму на відпочинок та лікування за путівками. 

З іншого боку, навіть якщо банк приймає 
рішення про надання кредиту, то відповідно до 

п. 33 Положення Національного банку України 

“Про кредитування”  комерційні банки як еко-

номічно самостійні і незалежні від виконавчих та 
розпорядчих органів державної влади структури 

у своїх рішеннях, пов’язаних з оперативною дія-
льністю, мають право самостійно встановлювати 

рівень відсоткової ставки за міжбанківськими 

кредитами залежно від попиту та пропозицій на 
міжбанківському ринку та рівня облікової став-
ки.  Отже, рівень відсоткової ставки коливається 
від 50% до 85%. Враховуючи дефіцит бюджет-
них асигнувань, часто заборгованість перед ко-

мунальними службами і персоналом здравниць, 
подібні рівні відсоткової ставки стають непомір-

но великими і в кінцевому підсумку можуть при-

звести до банкрутства підприємств. 
Так, згідно з Положенням Національного 

банку України “Про кредитування” кредит – це 
позичковий капітал банку у грошовій формі, що 

передається у тимчасове користування на умовах 

забезпеченості, повернення, строковості, платно-

сті та цільового характеру використання. З вище 
наведеного визначення витікають основні засади 

кредитування: а) матеріальне забезпечення. На-
дання кредиту здійснюється під матеріальні цін-

ності. Кредитор повинен буди впевненим у ви-

конанні зобов’язання або у відшкодуванні збит-
ків у протилежному випадку; б) повернення. 
Кредит є такою формою економічних відношень, 
де здійснюється рух тимчасово вільних грошо-

вих коштів та цілеспрямований їх перерозподіл. 

Тобто, кошти надані у вигляді позики служать 
позичальнику тільки  тимчасовим джерелом фі-
нансування і повинні бути повернені; в) строко-

вість. Даний принцип означає, що наданий кре-
дит підлягає поверненню у встановлений сторо-

нами термін; г) платність. Позика має бути пове-
рнена у встановлені строки за умови платності, 
тобто, банки встановлюють рівень відсоткової 
ставки за кредит залежно від попиту на пропози-

ції на міжбанківському ринку та рівня облікової 
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ставки; д) цілеспрямованість. Цей принцип озна-
чає зв’язок кредиту з певними господарськими 

процесами. Метою кредиту може бути накопичен-

ня запасів товаро-матеріальних цінностей, прове-
дення виробничих витрат, придбання і монтаж об-

ладнання, будівництво нового чи розширення дію-

чого підприємства. [5]. Крім того, дотримання ціле-
спрямованості кредиту забезпечує його повернення 
у встановлені строки. Оперативний контроль за 
цільовим використанням кредиту здійснює безпо-
середньо кредитор, тобто банк. 

Однак існування у теорії загальних засад 

кредитування ще не означає, що на практиці во-

ни будуть виконуватись, тобто наявність 
обов’язку не дає гарантію своєчасного повер-

нення кредиту. У цьому випадку законодавець у 

ст. 178 ЦК передбачає засоби забезпечення ви-

конання зобов’язань. До них відносяться:  
а) неустойка. Вона є грошовим зо-

бов’язанням боржника перед кредитором за не-
виконання або неналежне виконання зо-

бов’язань. Як правило, розмір, порядок та умови 

сплати неустойки обговорюються сторонами при 

підписанні кредитної угоди. Частіш за все не-
устойка сплачується паралельно з розірванням 

кредитної угоди;  

б) порука. Полягає у тому, що поручитель 
зобов’язується перед кредитором іншої особи 

відповідати за виконання останнім його зо-

бов’язань. Можна сказати, що цей вид забезпе-
чення виконання зобов’язань  характерний для 
санаторно-курортних закладів, так як більшість з 
них є відомчими і управління здравницями від-

бувається на засадах розділення повноважень. 
Таке питання, як придбання кредиту, відомчі 
здравниці не вправі вирішувати самостійно. А от 
взяти кредит під поруку вищестоящої організації 
цілком реально;  

в) гарантія. Надається за зверненням бор-

жника у вигляді письмового зобов’язання спла-
тити банку-кредитору боржника грошову суму. 

Цей засіб забезпечення виконання зобов’язань 
менш популярний, ніж інші у зв’язку з тим, що 

боржник, у даному випадку здравниця, крім від-

сотків за кредитною угодою зобов’язана сплати-

ти гаранту винагороду, розмір та порядок сплати 

якої визначається угодою про надання гарантії. 
Враховуючи складне фінансово-господарське 
становище, у якому опиняються санаторно-

курортні заклади на момент отримання кредиту, 

сплата винагороди стає проблематичною;  

г) застава. Займає особливе місце серед 

інших засобів забезпечення виконання зо-

бов’язань. Заставу можна визначити як комплекс 
прав кредитора по відношенню до майна, виді-
леного боржником для забезпечення виконання 
ним прийнятих на себе зобов’язань [6, c. 66]. Ви-

користання застави при укладенні кредитних 

угод не є рідкістю і вважається одним з надійних 

засобів забезпечення кредиту. Та стосовно сана-
торно-курортного комплексу використання за-
стави проблематичне. Згідно зі ст. 4 Закону 

України “Про заставу” предметом застави може 
бути як рухоме, так і нерухоме майно, а також 

заставником при заставі майна може бути його 

власник, котрий має право відчужувати застав-
лене майно (ст. 11 Закону України “Про заста-
ву”). Але згідно зі ст. 20 Закону України “Про вла-
сність”, ст. 5 Земельного кодексу України юридич-
ними особами – суб’єктами права власності на зем-

лю можуть бути лише колективні сільськогоспо-
дарські підприємства, сільськогосподарські коопе-
ративи, садівницькі товариства, сільськогосподар-
ські акціонерні товариства. Згідно ст. 5, 57, 60 Зе-
мельного кодексу України об’єктами права власно-
сті зазначених юридичних осіб можуть бути лише 
землі для сільськогосподарського використання. 
Таким чином, здравниці не є власниками землі, а 
тому не можуть надавати її як заставу при укладен-

ні кредитної угоди. 

Для придбання кредиту санаторно-

курортні заклади, повинні пройти ряд етапів, на 
кожному з яких вирішуються конкретні завдан-

ня.  У юридичній та економічній літературі дані 
етапи називаються процесом кредитування і ста-
новлять ось що. На першому етапі банк прово-

дить аналіз та відбір заявок клієнтів на одержан-

ня кредиту. На даному етапі  бажаюча одержати 

кредит організація подає в банк необхідні доку-

менти. У заяві вказується сума кредиту, строк 

погашення, спрямованість кредиту, його цільове 
призначення, а також техніко-економічне обгру-

нтування кредиту та копії балансів підприємства. 
Банк оцінює можливість видачі кредиту та ймо-

вірність його своєчасного повернення кредитоо-

держувачем. Крім цього, банк перевіряє достові-
рність представлених клієнтом документів та 
інформації. Проте, якщо перевірка справжності 
документів і наданої фінансово-економічної до-

кументації банку не потребує зусиль, то 

розв’язати таку проблему, як знайти єдину 

зв’язану інформацію про позичальника, доступ-

ну всім банкам, на практиці неможливо. Як пра-
вило, у нас у країні є тільки окремі бази даних 

про стан підприємств, які знаходяться у розпоря-
дженні великих банків і є комерційною таємни-
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цею. Законодавство забороняє розголошення ін-

формації про операції на рахунках клієнтів, отже 
офіційно це зробити неможливо. 

На другому етапі кредитного процесу бан-

ком з’ясовується наявність умов для надання 
кредиту. Даний етап нерозривно пов’язаний з 
таким поняттям, як “кредитоспроможність клієн-

та”. Кредитоспроможність – це наявність перед-

умов для одержання кредиту, можливість його 

повернення. [6, c. 46]. Кредитоспроможність по-

зичальника зумовлена показниками, які характе-
ризують його поточне фінансове становище та 
перспективи змінення, спроможність за необхід-

ністю мобілізувати грошові кошти із різних дже-
рел. Тобто, кредитоспроможність – це те реальне 
правове і фінансово-господарське становище 
позичальника, виходячи з оцінки якого банк 

приймає рішення про початок кредитних відно-

син з кредитоодержувачем.  

Проте не завжди фінансово-господарський 

стан позичальника є вирішальним, коли розгля-
даються замовлення на отримання кредиту. Так, 

у 1998 році санаторію “П***” банком “Ю***” 

був виданий кредит у розмірі 200. 000 тис. гри-

вень, не зважаючи на існування тримісячної за-
боргованості з виплати заробітної платні праців-
никам санаторію та заборгованості з оплати ко-

мунальних послуг. У даному випадку кредито-

ром до уваги були прийняті бездоганна репутація 
позичальника, а також високо оцінена якість за-
пропонованих послуг, що свідчить про конку-

рентоздатність на внутрішньому ринку. Отже, 
загальний аналіз балансу організації є лише почат-
ковим етапом оцінки фінансового становища пози-

чальника. Він дозволяє дати лише попередню хара-
ктеристику положення підприємства на звітну дату, 
виявити основні проблеми і напрямки подальшої, 
більш глибокої та деталізованої оцінки його фінан-

сового стану. 
Роблячи висновок про кредитоспромож-

ність позичальника, банк може використовувати 

як інформацію, надану безпосередньо самим клі-
єнтом, так і залучену з інших джерел, наприклад, 

від споживачів продукції або послуг інших кре-
диторів, звітів офіційних організацій. Банки мо-

жуть здійснювати перевірку інформації на міс-
цях. З урахуванням зроблених зауважень креди-

тоспроможність клієнта можна визначити як рі-
вень його фінансово-господарського стану, пра-
вове положення, на підставі якого кредитний 

фахівець банку робить висновок про фінансову 

рівновагу позичальника, можливості ефективно-

го використання запозичених коштів та спромо-

жність повернути їх у встановлений кредитною 

угодою строк. [7]. 

Після знайомства з фінансово-господарсь-
ким станом клієнта, його кредитоспроможністю, 

вивчення зовнішньої інформації, у випадку позити-

вного результату банк переходить до наступного 
етапу кредитного процесу – визначає вид кредиту, 
його суму, строк, відсоткову ставку та інші вимоги. 

Тобто, відповідальний робітник банку готує такі 
документи: висновок про доцільність кредитуван-

ня; проект кредитної угоди; проект угоди застави 

(поручительства, гарантії);  акт перевірки наявності 
і оцінки майна, яке віддається у заставу. Після того, 
як чітко визначені характеристики кредиту, а за 
договором досягнуто згоди щодо всіх його істотних 
умов, складається текст кредитного договору [9, c. 

19]. Кредитні взаємовідносини регламентуються на 
підставі кредитних договорів, що укладаються між 

кредитором і позичальником у письмовій формі, 
які визначають взаємні зобов’язання та відповіда-
льність сторін і не можуть змінюватися в односто-
ронньому порядку без згоди обох сторін. 

Законодавчо закріплено, що банки можуть 
надавати кредити всім суб’єктам господарської 
діяльності незалежно від їх галузевої приналеж-

ності, статусу, форм власності у разі наявності в 
них реальних можливостей та правових форм 

забезпечення своєчасного повернення кредиту та 
сплати відсотків за користування кредитом. Од-

нак слід мати на увазі, що згідно з п.21 Поло-

ження Національного банку України “Про кре-
дитування”, забороняється надання кредитів на:  
покриття збитків господарської діяльності пози-

чальника; формування та збільшення статутного 

фонду комерційних банків та інших господарсь-
ких товариств; придбання цінних паперів будь-
яких підприємств. 

Наступним етапом банківського кредиту-

вання є здійснення банком контролю за вико-

нанням позичальником умов кредитного догово-

ру, цільовим використанням кредиту, своєчас-
ним і повним його погашенням. Для цього банк 

протягом усієї дії кредитного договору здійснює  
перевірку фінансово-господарської діяльності 
позичальника. На закінчення перевірки уповно-

важений працівник банку складає акт перевірки 

цільового використання кредиту, в якому вказує 
розмір заборгованості на момент перевірки. Крім 

того, обов’язково робиться висновок щодо ці-
льового використання кредиту. Так, пансіонатом 

“В***” у комерційному банку “Ю***” було оде-
ржано кредит строком на 4 роки у розмірі 
105.000 тис. гривень для реконструкції одного із 
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спальних корпусів. У ході перевірки банком було 
виявлено факт нецільового використання коштів, а 
саме: на погашення заборгованості по виплаті за-
робітної платні працівникам. За даних умов і згідно 
п. 27 Положення Національного банку України, 

банк достроково розірвав кредитну угоду. Однак 
слід мати на увазі, що сьогодні у зв’язку з ростом 

інфляції фінансове становище позичальника може 
погіршуватися, що може призвести до несвоєчас-
ного повернення кредиту. У цьому випадку позича-
льник повинен відшкодувати збитки та сплатити 

штраф, пеню, неустойку, які передбачені кредит-
ним договором. На останньому етапі банківського 
кредитування відбувається повернення позичаль-
ником кредиту з відсотками кредитору – банку.  

Отже,  можна зробити висновок, що сучас-
ні українські умови не дозволяють говорити про 

загальну високу кредитоспроможність суб’єктів 
рекреаційної діяльності,  причому реально мож-

ливий рівень їх кредитоспроможності необхідно 

визначати, не віддаючи переваги якому-небудь  її 
фактору, а розглядати усі фактори у комплексі. 
Будь-який з них може виявитися вирішальним як 

у позитивному, так і у негативному розумінні. 
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ПРЕДМЕТ ЗЛОЧИНІВ ПОРУШЕННЯ ПОРЯДКУ  

ВИПУСКУ (ЕМІСІЇ) ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (СТАТТЯ 148
8
 КК УКРАЇНИ) 

 

Ефективне функціонування ринкової 
економіки неможливе без системи обігу цінних 

паперів. Цінні папери є одним із видів 
документів – передбаченої законом матеріальної  
форми одержання, зберігання, використання  і  
поширення інформації  шляхом фіксації її  на  
папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці  або  

на іншому носієві [4]. Цінні папери, залежно від 

того, хто є їх емітентом, за чинним Кримі-
нальним кодексом України (далі – КК) можуть 
бути предметом злочинів,  передбачених ст. 79 

КК (державні цінні папери) та ст. 148
8
  КК 

(недержавні цінні папери). Документи, що мають 
ознаки, схожі з ознаками цінних паперів, можуть 
бути предметами злочинів, передбачених  ст. 194  

чи ст. 172 КК. Оскільки злочини, передбачені  
зазначеними  статтями КК, суттєво різняться між 

собою за характером  і ступенем суспільної 
небезпеки, важливого значення набуває правильне 
визначення виду цінних паперів  чи схожих із ними 

документів,  які не є цінними паперами. Крім того, 
потрібно враховувати, що види незаконних діянь  
щодо цінних паперів статтями 79 та 148

8
 КК 

визначаються неоднаково: ст. 79 передбачена  
відповідальність  за виготовлення з метою збуту  
або збут підроблених  державних цінних паперів,  а 
ст. 148

8
 – також і за викорис-тання будь-яким 

чином недержавних цінних  паперів. 
Чинне законодавство, що регулює відноси-

ни на фондовому ринку,  не дає чіткого  поділу 

цінних паперів на державні і недержавні,  що 

створює суттєві  труднощі при  вирішенні питань  
кваліфікації незаконних  діянь щодо цінних 

паперів. У кримінально-правовій літературі пи-

тання класифікації цінних паперів до  останнього 

часу  залишалось поза увагою вчених, що зумов-
лено, на наш погляд,  незначною кількістю  

кримінальних справ  даної категорії. Проте 

останнім часом кількість порушених  криміналь-
них справ  має тенденцію  до зростання. 

Статтею 1488 КК передбачена відповідаль-
ність за три самостійні склади злочинів: 1) 

випуск (емісія) громадянином або посадовою 

особою суб’єкта підприємницької діяльності 
цінних паперів у формі відкритого розміщення 
без реєстрації емісії в установленому порядку 

(ч.1); 2) внесення громадянином або посадовою 

особою суб’єкта підприємницької діяльності в 
документи, які подаються для реєстрації емісії 
цінних паперів, завідомо недостовірної інфор-

мації, затвердження таких документів (ч.2); 3) 

виготовлення з метою збуту, збут чи викорис-
тання іншим шляхом підроблених недержавних 

цінних паперів  (ч.3). 

Цінні папери  -  це грошові документи, що 

засвідчують право володіння або відносини 

позики, визначають взаємовідносини між 

особою, яка їх випустила, та їх власником і 
передбачають, як правило, виплату доходу у 

вигляді дивідендів або процентів, а також 

можливість передачі грошових та інших прав, 
що випливають з цих документів, іншим особам 

[1]. Визначення поняття цінних  паперів, що 

дається у ст. 1 Закону “Про цінні папери і 
фондову біржу”,  має ряд недоліків: по-перше,  у 

ньому не відображені всі суттєві ознаки  цінних 

паперів;  по-друге, окремі ознаки цінних паперів, 
названі у ньому,  властиві не всім видам цінних 

паперів (доходність у вигляді дивідендів або 

процентів, грошова форма існування, можливість 
передачі іншим особам прав, які надаються 
такими паперами); по-третє, у ньому вжиті 
поняття, зміст яких у чинному  законодавстві не 
розкривається і які не вживаються у законодав-
чих актах, якими регулюються відповідні  
відносини (“грошові документи”, “право воло-
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діння”, “грошові права”);  по-четверте, саме 
визначення викладене  у  важкодоступній формі,  
на що звертається увага фахівцями [22, c.134]. 

Фахівці з кримінального права, які розгля-
дали питання відповідальності  за ст. ст. 148

8
  та 

79 КК, однозначної відповіді на питання,  які 
види цінних паперів є державними, тобто пред-

метом злочину, передбаченого ст. 79 КК, а які 
недержавними, тобто предметом злочину,  

передбаченого  ст. 148
8
 КК,  не дають. Зокрема, 

М.Й.Коржанський, визначаючи предмет злочи-

ну,  передбаченого  ст. 79 КК,  пише, що пред-

метом фальшування можуть бути “державні 
цінні папери (акції, облігації, векселі, сер-

тифікати  та ін.) -  ст. 2 Закону України “Про 

цінні папери і  фондову біржу”, а визначаючи 

предмет злочину,  передбаченого ст. 148
8 КК, 

М.Й.Коржанський  обмежується перерахуванням  

видів цінних паперів, який  давався у ст. 3 

Закону  України “Про цінні папери  та фондову 

біржу”  в редакції  від 18 червня  1991 р.:  акції, 
облігації, казначейські зобов’язання, ощадні 
сертифікати, векселі,  приватизаційні папери [23, 

c.74], не конкретизуючи, які з них є державними, 

а які  недержавними.  Крім того, в іншій праці 
М.Й.Коржанський до цінних паперів відносить і 
інвестиційні сертифікати [24, c.240]. Очевидно, 

що казначейські зобов’язання та приватизаційні 
папери не можуть  бути предметом злочину, 

передбаченого  ст. 148
8
, оскільки, по-перше, їх 

емітентом  є держава, і, по-друге, у Законі Украї-
ни від 6 березня 1992 р. “Про приватизаційні 
папери”  прямо визначено, що приватизаційні 
папери є  особливим видом  державних цінних 

паперів [3]. Водночас чинне законодавство  не 
передбачає можливості існування акцій,  емітен-

том яких була б держава, тобто акції  за жодних 

умов не можуть визнаватись державними 

цінними паперами,  а отже і предметом злочину,  

передбаченого ст. 79 КК.  П.С.Матишевський, 

посилаючись на ст. 3 Закону України “Про цінні 
папери  та фондову  біржу”, вважає, що  держав-
ними цінними паперами можуть бути акції,  
облігації внутрішніх республіканських і місце-
вих позик, облігації підприємств, казначейські 
зобов’язання республіки, ощадні сертифікати, 

векселі, приватизаційні папери,  а також цінні 
папери в іноземній валюті [25, c.112; 37, c.310]. 

Отже, П.С.Матишевський також відносить  до 

державних цінних паперів і ті цінні папери, які 
не можуть визнаватись  державними.  Крім того, 

П.С.Матишевський, на наш погляд, без достатніх 

підстав визнає  державними  цінні папери  в 

іноземній валюті.  Такі папери можуть бути 

предметом  злочину, передбаченого ст.79 КК, 

але вони мають  розглядатись як вид іноземної 
валюти, якою є, згідно із ст.1 Декрету Кабінету 

Міністрів України  від 19 лютого 1993 р.  “Про 

систему валютного регулювання і валютного 

контролю”, як власне іноземна валюта, так і 
цінні папери, виражені в іноземній валюті або 

банківських металах [7].  

М.І.Хавронюк також вважає, що  до цін-

них паперів, які випускаються і  забезпечуються  
державою   і є  предметом злочину, передбаче-
ного ст. 79, треба відносити перераховані у Зако-

ні “Про цінні папери і фондову біржу” акції,  
облігації внутрішніх державних  і місцевих  по-

зик, облігації державних підприємств, казначей-

ські зобов’язання України,  ощадні сертифікати,  

векселі і приватизаційні папери [26, c.90]. 

Н.А.Гуторова при характеристиці предме-
ту злочину,  передбаченого  ст. 79 КК, обмежує-
ться відтворенням змісту п.2 постанови Пленуму  

Верховного Суду України  від 12 квітня 1996 р.  

№6 “Про практику розгляду судами   криміналь-
них справ про виготовлення або збут  підробле-
них грошей чи цінних паперів”, в якому роз’яс-
нюється, що предметом передбаченого  ст. 79 КК 

злочину є цінні папери, які випускаються і 
забезпечуються державою [21, c.95-96]. 

Аналогічно вирішує питання про предмет  
злочину, передбаченого ст.148

8
 КК, і Є.Л.Стре-

льцов,  який, з одного боку, пише, що  предме-
том цього злочину  є цінні недержавні папери, а, 
з другого боку, до таких відносить акції,  
облігації внутрішніх республіканських та місце-
вих позик,  облігації підприємств,  казначейські 
зобов’язання республіки, ощадні  сертифікати, 

векселі,  приватизаційні папери та інвестиційні 
сертифікати [26, c.353]. 

В.О.Навроцький, аналізуючи склади злочи-

нів,  передбачені ст. 148
8
,  зазначає, що видами   

цінних паперів,  передбачених  ч. 1   та 2   ст. 
148

8
, є  акції  або облігації (оскільки  для інших 

видів  цінних паперів не передбачена реєстрація 
емісії),  а передбачених  ч. 3   та ч. 4   ст. 148

8
 – й 

інші види  недержавних цінних  паперів, які 
випускаються окремими громадянами  або  

суб’єктами    підприємницької  діяльності (а не 
від імені держави,  тобто вони  не є  державними 

цінними  паперами) [30, c.46]. Щодо видів 
цінних паперів, які можуть визнаватись 
предметом злочину, передбаченого  ст. 79 КК,  

В.О.Навроцький обмежується лише їх загальною 

характеристикою: “державними цінними папера-



Предмет злочинів порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (стаття 148
8
 КК України) 
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ми  є такі, які  випускаються  від імені держави в 
цілому (а не окремих,  хоча б і  державних  під-

приємств, установ, організацій), обов’язки емі-
тента  по яких несе держава” [31, c.39]. 

Автори монографії “Боротьба з госпо-

дарськими злочинами” (Ф.А. Лопушанский, В.П. 

Філонов, Ю.Л. Титаренко, О.Я. Свєтлов, А.М. 

Ришелюк, О.І.Коваленко) при характеристиці 
предмета  передбаченого ст. 148

8
 КК злочину, 

крім перерахування видів цінних паперів,  які 
наведені у ст. 3 Закону  України “Про цінні 
папери  і фондову біржу”, зазначають, що, окрім 

цього, Указами  Президента України статус  
паперів надано інвестиційним сертифікатам і 
державним товарним  облігаціям матеріальних  

ресурсів України,  але не визначають, які з  
перерахованих ними цінних паперів є  держав-
ними,  а які  недержавними [20, c.45]. Що ж до 

державних цінних паперів (тобто випущених 

державою),  то, на їх думку,  такими згідно зі ст.  
Закону України “Про  цінні папери і фондову 

біржу”  визнаються акції, облігації, ощадні 
сертифікати, векселі,  казначейські зобов’язання 
держави та  приватизаційні папери [20, c.27]. 

О.І.Перепилиця під недержавними цінни-

ми паперами  розуміє такі цінні папери,  емітен-

тами яких є суб’єкти підприємницької діяльності 
– юридичні особи,  які від свого імені випус-
кають цінні папери  і зобов’язуються виконувати  

обов’язки, обумовлені при  їх випуску. Проте які 
саме види цінних паперів належать до недер-

жавних, О.І.Перепилиця не визначає. При цьому 

він обгрунтовано зазначає, що предметом злочи-

ну,  перебаченого ч.1 ст. 148
8
 КК, є лише емісійні   

недержаві цінні папери,   а предметом злочину,  

передбаченого ч.3 ст. 148
8
 КК – будь-які недер-

жавні  цінні папери [34, c.19-20, 28]. 

Аналіз наведених точок зору вчених-

криміналістів  свідчить про те, що найбільш 

спірним є питання щодо  таких цінних паперів,  
як облігації  місцевих  позик, облігації держав-
них  підприємств,  ощадні сертифікати, зокрема,  
депозитні сертифікати Національного банку 

України. У нормативних актах, якими регу-

люється  випуск та обіг зазначених цінних 

паперів, зокрема, у відповідних положеннях, 

затверджених рішенням Державної комісії  з 
цінних паперів і фондового ринку (далі – 

ДКЦПФР), не визначається, належать вони до 

державних чи недержавних. Фахівці, що пра-
цюють на фондовому ринку,  а також  вчені, які 
займаються його дослідженням,  також недо-

сить чітко і однозначно проводять поділ  цінних 

паперів на державні і недержавні.  Найбільш 

повно визначають зміст поняття “державні  цінні 
папери” Н.С.Кузнєцова та І.Р.Назарчук, які пи-

шуть: “Державні цінні папери можуть випус-
катися центральним урядом, органами влади  на 
місцях,  окремими,  відносно незалежними,  дер-

жавними  установами,  а також організаціями, 

які користуються державною підтримкою. Тому 

окремі цінні папери, випущені приватними 

юридичними особами, можуть мати, певною мі-
рою, характер  державних паперів, якщо держава 
гарантує  доходність по них”  [27, c.49]. 

Автори “Словника фондового ринку” 

(А.Т.Головко, В.Ф.Кобзар, О.О.Науменко, 

В.В.Посполітак, М.М.Ройко, А.І.Топішко, 

О.І.Топішко, О.А.Чечелюк)  до  державних цін-

них паперів відносять облігації, казначейські 
векселі та інші державні зобов’язання, які випус-
каються центральними урядами,  місцевими 

органами влади і державними підприємствами 

для мобілізації грошових ресурсів,   приватиза-
ційні папери,  а також документи, що засвід-

чують  боргові зобов’язання Кабінету Міністрів 
України у вигляді коротко-, середньо-  або 

довготермінової  позики в національній або 

іноземній валюті  між державою як  позичальни-

ком і фізичними  та юридичними особами як 

кредиторами [35, c.262]. Фактично облігації міс-
цевих позик  відносить до  державних цінних  па-
перів  і О.Р.Кибенко, яка поділяє цінні папери, 

залежно від суб’єкта, який їх випустив чи  видав,  
на такі види: державні  і органів  місцевого 

самоврядування;  приватні або недержавні; цінні 
папери іноземних емітентів [22, c.136]. 

О.Г.Мендрул  та  І.А.Павленко  також 

фактично вважають муніципальні цінні папери 

видом  державних цінних паперів: “державні 
(муніципальні)  цінні папери – це боргові зобо-

в’язання держави (місцевих органів влади) у 

формі  цінних  паперів” [28, c.32]. До державних 

неринкових цінних паперів вони відносять ощад-

ні сертифікати, облігації  пенсійних фондів та 
індивідуальні  пенсійні  облігації, податково-

депозитні сертифікати, цінні папери, що  

розміщуються центральним  урядом у регіонах, 

цінні папери, що  розміщуються за кордоном, 

боргові  сертифікати  та облігації урядових 

установ. Коло державних вітчизняних цінних 

паперів О.Г.Мендрул та І.А.Павленко обме-
жують облігаціями  внутрішніх державних по-

зик, казначейськими зобов’язаннями  (вексе-
лями), депозитними сертифікатами Націона-
льного банку України, приватизаційними папера-
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ми та цінними паперами, що  розміщуються за 
кордоном. При цьому до приватизаційних папе-
рів вони  відносять не лише  приватизаційні май-

нові сертифікати,  житлові чеки та земельні бо-

ни, а й компенсаційні сертифікати [28, c.36, 38, 

42]. Ощадні й пенсійні облігації  відносить до 

державних неринкових облігацій і О.М.Мозго-

вий,  який за колом емітентів виділяє такі види  

цінних паперів:  папери, випущені урядом,  дер-

жавними установами,  місцевими органами  вла-
ди, банками, державними підприємствами,  

акціонерними товариствами,  іншими недержав-
ними  підприємствами [29, c.28, 52]. 

Найбільш правильна, на наш погляд,   

позиція Л.Панової, яка до державних цінних 

паперів відносить державні облігації, казначей-

ські зобов’язання  та приватизаційні папери [33, 

c.49]. До цінних паперів ст. 3 Закону України 

“Про цінні папери і фондову біржу ” в редакції 
від 3 червня 1999 р. віднесені: акції; облігації 
внутрішніх та зовнішніх державних позик; 

облігації місцевих позик; облігації підприємств; 
казначейські зобов'язання республіки; ощадні 
сертифікати; інвестиційні сертифікати; векселі; 
приватизаційні папери [1]. Емітентом цінних 

паперів може бути держава в особі уповно-

важеного органу, юридична особа і у випадках, 

передбачених законодавством, фізична особа. 
Випуск цінних паперів емітент здійснює від 

свого імені і зобов'язується виконувати обов'яз-
ки, що випливають з умов їх випуску (див. ст. 2 

Закону України "Про цінні папери і фондову 

біржу" в редакції від 3 червня 1999 р.). Залежно 

від того, хто є емітентом цінних паперів, останні 
поділяються на дві групи: 1) державні цінні 
папери та 2) недержавні цінні папери.  ДКЦПФР   

у роз'ясненні від 20 жовтня 1999 р. № 22 роз'яс-
нила, що до державних цінних паперів належать 
цінні папери, випущені відповідно до законо-

давства України, та емітентами яких є цент-
ральні органи державної влади та управління, що 

здійснюють фінансово-кредитну діяльність [18]. 

Логіко-граматичне тлумачення наведеного 

тексту  ст. 2 Закону України “Про цінні папери 

та фондову біржу” та врахування наведеного 

роз’яснення ДКЦПФР дає підстави для висновку, 

що  державні цінні папери можуть випускатись у 

формі облігацій внутрішніх і зовнішніх 

державних позик; казначейських зобов'язань 
республіки, в тому числі казначейських векселів; 
приватизаційних паперів. Згідно із ч. 1 ст. 1 

Закону України "Про приватизаційні папери" 

особливим видом державних цінних паперів є 

приватизаційні папери — цінні папери, які 
засвідчують право власника на безоплатне 
одержання у процесі приватизації частки майна 
державних підприємств, державного житлового 

фонду та земельного фонду, які можуть бути 

лише іменними. Спочатку приватизаційні папери 

випускались у формі безготівкових депозитів, а з 
1994 р. почали випускатись на бланках спеціаль-
ного зразка, затвердженого Національним бан-

ком України. Емітентом приватизаційних папе-
рів, згідно із ч. 1 ст. 3 названого Закону, є Націо-

нальний банк України. Приватизаційні папери не 
підлягають вільному обігу, їх продаж або відчу-

ження іншим способом є недійсним, вони не мо-

жуть використовуватись для здійснення розра-
хунків, а також як застава для забезпечення пла-
тежів або кредитів (ст.5 Закону), вони можуть 
використовуватись громадянами України лише 
для придбання частки майна державних підп-

риємств та інших об'єктів, державного житло-

вого фонду, земельного фонду (ст. 4 Закону). 

Зазначені цінні папери можуть бути предметом 

злочину, передбаченого статтею 79 КК. 

Облігація місцевої позики - це цінний 

папір, що засвідчує внесення його власником 

грошових коштів і підтверджує зобов'язання 
відшкодувати йому номінальну вартість цього 

цінного паперу в передбачений умовами випуску 

строк з виплатою фіксованого процента (якщо 

інше не передбачене умовами випуску). Рішення 
про випуск облігацій місцевої позики прий-

мається Верховною Радою Автономної Респуб-

ліки Крим, сільською, селищною, міською, 

районною, обласною, міст Києва та Севастополя 
Радами. Емітентом облігацій місцевої позики 

виступає відповідна Рада, яка може уповнова-
жити інші органи місцевого самоврядування або 

виконавчі органи відповідного рівня здійснити 

необхідні організаційні заходи, пов'язані з 
емісією облігацій місцевої позики [12, c.493]. 

Оскільки емітентом облігацій місцевих позик 

виступає не держава, а відповідні Ради,  джере-
лом їх погашення є доходи не державного, а 
місцевих бюджетів, то такі  облігації є  недер-

жавними цінними паперами, держава не несе 
зобов'язань за емітованими облігаціями місцевих 

позик. Положенням про порядок  випуску та 
обігу облігацій  місцевих позик передбачено, що 

максимальний розмір сумарної вартості випусків 
облігацій місцевих позик не повинен переви-

щувати тридцять відсотків доходної частини 

бюджету емітента за попередній рік. У випадку, 

коли головною доходною частиною бюджету 
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8
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емітента є відрахування, дотації, субвенції, 
отримані з бюджетів вищого рівня, обсяг 
випуску облігацій місцевої позики на бюджетний 

рік погоджується з Міністерством фінансів 
України, а реєстрація інформації про випуск 

облігацій місцевої позики, що здійснюється 
ДКЦПФР, не може розглядатись як гарантія 
вартості цих облігацій. 

Акція - цінний папір без установленого 

строку обігу, що засвідчує дольову участь у 

статутному фонді акціонерного товариства, 
підтверджує членство в акціонерному товаристві   
та право на участь в управлінні ним, дає право 

його власникові на одержання частини прибутку 

у вигляді дивіденду, а також на участь  у 

розподілі майна при ліквідації акціонерного 

товариства. Акції можуть бути іменними та на 
пред'явника, привілейованими та простими. 

Громадяни вправі бути власниками, як правило, 

іменних акцій (ст. 4 Закону України "Про цінні 
папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р.). 

Облігація - цінний папір, що засвідчує 
внесення її власником грошових коштів і 
підтверджує зобов'язання відшкодовувати йому 

номінальну вартість цього цінного паперу в 
передбачений у ньому строк з виплатою фіксова-
ного процента (якщо інше не передбачено умо-

вами випуску). Облігації усіх видів розпов-
сюджуються серед підприємств і громадян на 
добровільних засадах. Облігації підприємств 
випускаються підприємствами усіх передбаче-
них законом форм власності, в тому числі 
державними підприємствами,   об'єднаннями під-

приємств, акціонерними та іншими товариствами 

і не дають їх власникам права на участь в 
управлінні. Облігації можуть бути іменними і на 
пред'явника, процентними і безпроцентними 

(цільовими), що вільно обертаються або з 
обмеженим колом обігу. Обов'язковим реквізи-

том цільових облігацій є зазначення товару 

(послуг), під який вони випускаються. Облігації 
підприємств повинні мати такі реквізити: 

найменування цінного паперу - "облігація", 

фірмове найменування і місцеперебування емі-
тента облігацій; фірмове найменування або ім'я 
покупця (для іменної облігації); номінальну 

вартість облігації; строки погашення, розмір і 
строки виплати процентів (для процентних 

облігацій); місце і дату випуску, а також серію і 
номер облігації; підпис керівника емітента або 

іншої уповноваженої на це особи, печатку 

емітента. Крім основної частини, до облігації 
може додаватись купонний лист на виплату 

процентів. Купон на виплату процентів повинен 

містити такі основні дані: порядковий номер 

купона на виплату процентів; номер облігації, по 

якій виплачуються проценти; найменування 
емітента і рік виплати процентів. Облігації, 
запропоновані для відкритого продажу з 
наступним вільним обігом (крім безпроцентних 

облігацій), повинні містити купонний лист. 
Ощадний сертифікат - письмове свідоцт-

во банку про депонування грошових коштів, яке 
засвідчує право вкладника на одержання після 
закінчення встановленого строку депозиту і 
процентів по ньому. Ощадні сертифікати бу-

вають строкові (під певний договірний процент 
на визначений строк) або до запитання, іменні та 
на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не 
підлягають, а їх продаж (відчуження) іншим 

особам є недійсним. Ощадні сертифікати повин-

ні мати такі реквізити: найменування цінного 

паперу - "ощадний сертифікат", найменування 
банку, що випустив сертифікат, та його місце-
перебування; порядковий номер сертифіката, 
дату випуску, суму депозиту, строк вилучення 
вкладу (для строкового сертифіката), наймену-

вання або ім'я держателя сертифіката (для 
іменного сертифіката); підпис керівника банку 

або іншої уповноваженої на це особи, печатки 

банку. Одним із видів ощадних сертифікатів є 
ощадний сертифікат відкритого акціонерного 

товариства "Державний ощадний банк України", 

номінований в іноземній валюті - письмове 
свідоцтво названого банку про депонування 
грошових коштів, яке засвідчує право вкладника 
на одержання після закінчення встановленого 

строку депозиту і процентів по ньому [13]. 

Різновидом ощадних сертифікатів є депозитний 

сертифікат Національного банку України - один 

із монетарних інструментів, що є борговим 

цінним папером  Національного банку України  у 

бездокументарній формі, який засвідчує 
розміщення в Національному банку України 

коштів комерційних банків та їх право на 
отримання внесеної суми та процентів після 
закінчення встановленого строку [17]. Випуск 

депозитних сертифікатів Національного банку 

України регламентується Положенням про 

порядок випуску та обіг депозитних сертифікатів 
Національного банку України, затвердженим 

постановою Правління Національного банку 

України від 26 січня 1999 р. № 33 із змінами та 
доповненнями, внесеними постановою від 15 

березня 1999 р. № 116 . 
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Інвестиційний сертифікат — цінний 

папір, який випускається виключно інвестицій-

ним фондом або інвестиційною компанією і дає 
право його власникові на отримання доходу у 

вигляді дивідендів [11].  Інвестиційні сертифіка-
ти можуть бути іменними і на пред'явника і 
містять такі реквізити: фірмове найменування 
інвестиційного фонду; його місцеперебування; 
найменування цінного паперу ("інвестиційний 

сертифікат") та його порядковий номер; дата 
випуску; вид інвестиційного сертифіката, його 

номінальна вартість; ім'я власника (для іменного 

інвестиційного сертифіката); строк виплати 

дивідендів; підпис посадової особи – інвестицій-

ного керуючого чи іншої уповноваженої особи; 

печатка інвестиційного фонду. Номінальна вар-

тість одного інвестиційного сертифіката повинна 
дорівнювати номінальній вартості однієї акції , 

що належить засновникам. Для випуску інвес-
тиційних сертифікатів укладається договір з 
інвестиційним керуючим, аудитором або ауди-

торською фірмою, а також депозитний договір з 
депозитарієм, здійснюється реєстрація випуску 

інвестиційних сертифікатів, публікуються інвес-
тиційна декларація та інформація про випуск 

інвестиційних сертифікатів інвестиційного фон-

ду (п. 9 зазначеного Положення). 
Вексель - цінний папір,  який засвідчує 

безумовне грошове зобов'язання векселедавця 
сплатити після настання строку визначену суму 

грошей власнику векселя (векселедержателю). 

Випускаються такі види векселів: простий, пере-
казний. Простий вексель містить такі реквізити: 

а) найменування - "вексель"; б) просту і нічим не 
обумовлену обіцянку сплатити визначену суму; 

в) зазначення строку платежу; г) зазначення 
місця, в якому повинен здійснитись платіж; д) 

найменування того, кому або за наказом кого 

платіж повинен бути здійснений; е) дату і місце 
складання векселя; є) підпис того, хто видає до-

кумент (векселедавця). Переказний вексель 
повинен містити, крім реквізитів, передбачених у 

пунктах "а", "в" — "є", також: просту і нічим не 
обумовлену пропозицію сплатити певну суму; 

найменування того, хто повинен платити 

(платника). Документ, у якому відсутній будь-
який з перерахованих реквізитів, відповідно для 
простого і переказного векселів, не має сили 

простого або переказного векселя, за винятком 

таких випадків: а) вексель, строк платежу по 

якому не вказано, розглядається як такий, що 

підлягає оплаті при пред'явленні; б) при 

відсутності особливого зазначення місце, 

позначене поруч з найменуванням платника 
(місце складання документа — для простого 

векселя), вважається місцем платежу і одночасно 

місцем проживання платника (векселедавця — 

для простого векселя); в) вексель, в якому не 
вказано місце його складання, визнається 
підписаним у місці, позначеному поруч з 
найменуванням векселедавця. Порядок випуску 

та обігу векселів визначається Кабінетом 

Міністрів України  [1, Ст.21].  

Постановою Верховної Ради України від 

17 червня 1992 р. "Про застосування векселів в 
господарському   обороті"   в Україні введено 

вексельний обіг з використанням простого і 
переказного векселів відповідно до Женевської 
конвенції 1930 року, а Кабінету Міністрів 
України було доручено разом з Національним 

банком України розробити і затвердити правила 
виготовлення і використання вексельних блан-

ків [8], які і були затверджені 10 вересня 1992 р. 

[10].  Вексельний обіг в Україні здійснюється в 
порядку,   передбаченому   Положенням   про 

переказний і простий вексель, затвердженим 

постановою ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1937 

р. № 104/1341, та Порядком проведення банками 

операцій з векселями, затвердженим Головою 

Правління Національного банку України 25 лю-

того 1993 р. із змінами  і доповненнями, вне-
сеними постановою  Правління НБУ від 2 червня 
1997 р. № 171 [19]. 

До цінних паперів Законом України "Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні" від 30 жовтня 1996 р. [5]

 віднесені 
похідні цінні папери - цінні папери, механізм 

випуску та обігу яких пов'язаний з правом на 
придбання чи продаж протягом терміну, визна-
ченого договором (контрактом), цінних паперів, 
інших фінансових та/або товарних ресурсів. 
Переліку видів похідних цінних паперів у наз-
ваному Законі України не дається, а проект За-
кону України “Про похідні цінні папери” ще 
перебуває на розгляді у Верховній Раді. 

Цінні папери можуть випускатись як у 

традиційній паперовій (документарній) формі, 
так і в бездокументарній формі [6]. Форма випус-
ку цінних паперів визначається за рішенням 

емітента, затверджується ДКЦПФР при реєстра-
ції випуску та є підставою для взяття цих цінних 

паперів для обслуговування Національною 

депозитарною системою як іменних цінних 

паперів у документарній формі, цінних паперів 
на пред'явника у документарній формі або 

цінних паперів у бездокументарній формі, імен-



Предмет злочинів порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів (стаття 148
8
 КК України) 
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на ідентифікація власників яких здійснюється на 
підставі облікового реєстру   рахунків власників 
у зберігача. Концепцією функціонування та 
розвитку фондового ринку України, схваленою 

постановою Верховної Ради України від 22 

вересня 1995 р. [9] передбачається розширення 
сфери випуску і обігу як недержавних, так і 
державних цінних паперів у нематеріалізованій 

формі, тобто розширення випуску та обігу 

цінних паперів у бездокументарній формі. 
Законом України від 30 жовтня 1996 р. "Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні"  передбачене державне регулювання 
ринку цінних паперів — здійснення державою 

комплексних заходів щодо упорядкування, 
контролю, нагляду за ринком цінних паперів та 
їх похідних і запобігання зловживанням та 
порушенням у цій сфері (ст. 1 Закону). 

Предметом злочину, передбаченого ч. 3 

ст. 148
8
, можуть бути будь-які недержавні цінні 

папери, а передбаченого ч. 1 ст. 148
8
 - лише 

цінні папери, які розміщуються шляхом відкри-

тої підписки, тобто так звані емісійні цінні 
папери, оскільки ч. 1 ст. 148

8
 передбачена відпо-

відальність не за будь-який випуск (емісію) 

недержавних цінних паперів, а лише за їх випуск 

(емісію) у формі відкритого розміщення. Доціль-
ність виділення емісійних цінних паперів як 

окремого виду обгрунтовується О.Онуфрієнком 

[32, c.40-41]. Під такими цінними паперами він  

розуміє цінні папери,  які закріплюють сукуп-

ність  прав, що підлягають посвідченню,  уступці 
та безумовній реалізації з дотриманням  встанов-
лених законом форм і порядку, які розміщуються  
випусками як в документарній, так і в бездоку-

ментарній формі,  при цьому  всередині одного 

випуску   всі цінні папери  мають рівний об’єм  і 
строки реалізація  прав  незалежно від часу 

набуття.  Емісійні цінні папери  можуть вільно 

обертатися на вторинному ринку, при цьому до 

нового власника  емісійних цінних паперів 
переходить  уся сукупність  прав, посвідчених 

ними. Шляхом відкритої підписки здійснюється 
випуск (емісія) таких цінних паперів: акцій 

відкритих акціонерних товариств, інвестиційних 

сертифікатів інвестиційних фондів та інвести-

ційних компаній, облігацій підприємств, ощад-

них сертифікатів. Не є предметом передбаченого 

ч. 1 ст. 148 злочину акції закритих акціонерних 

товариств, оскільки вони повністю розподі-
ляються між засновниками при створенні 
закритого акціонерного товариства, не можуть 
розповсюджуватися шляхом підписки, купува-

тись та продаватись на біржі [2]. Предметом 

злочину, передбаченого ч. 3 ст. 148
8
, не можуть 

визнаватись боргові розписки, акредитиви, чеки, 

банківські накази та інші фінансові та банківські 
документи, які визнаються цінними паперами 

статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України 

"Про систему валютного регулювання і валют-
ного контролю" від 19 лютого 1993 р. [7]. 

Підтвердженням права власності на цінні 
папери, випущені в документарній формі, є 
сертифікат, а на цінні папери, випущені в 
бездокументарній формі чи знерухомлені цінні 
папери (переведені у бездокументарну форму 

цінні папери, випущені у документарній формі) 
— витяг з рахунку у цінних паперах, яку зберігач 

зобов'язаний надавати власнику цінних паперів 
(див.: абз. 1 ч. 4 ст. 5 Закону України "Про 

Національну депозитарну систему та особливості 
електронного обігу цінних паперів в Україні"). 

Витяг про стан рахунку у цінних паперах не є 
цінним папером, він є лише підтвердженням 

права власності на цінні папери на дату стану 

рахунку, вказану в цій виписці. Такий витяг не 
може бути предметом угод, що тягнуть за собою 

перехід права власності на цінні папери [6]. 

Витяги з рахунку у цінних паперах та витяги із 
реєстрів власників іменних цінних паперів є 
офіційними документами, що видаються 
суб'єктами підприємництва, створе-ними у формі 
господарських товариств (депо-зитарії, зокрема, 
Національний депозитарій України, та 
комерційні банки, зберігачі цінних паперів, 
незалежні реєстратори) або самими емітентами 

цінних паперів (акціонерними товариствами, які 
самостійно ведуть власний реєстр власників 
іменних цінних паперів), а тому їх підробка, в 
тому числі і незаконне виготов-лення з метою 

збуту, а так само збут чи вико-ристання іншим 

шляхом підроблених виписок, за наявності 
підстав, може кваліфікуватись за ст. 194 чи ст. 
172 КК. 

Предметом злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 148
8
, є документи, що подаються для 

реєстрації емісії цінних паперів. Перелік доку-

ментів, що подаються відкритими акціонерними 

товариствами для реєстрації інформації про 

емісію акцій (у тому числі у випадках прийняття 
рішення щодо збільшення або зменшення 
статутного фонду, випуску акцій нової номі-
нальної вартості, випуску акцій з метою обміну 

на раніше випущені облігації або акції іншого 

акціонерного товариства тощо) передбачений п. 

17 Положення про порядок реєстрації випуску 
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акцій і облігацій підприємств та інформації про 

їх емісію (07-01/98), затвердженого Рішенням 

ДКЦПФР від 12 лютого 1998 р. № 36 із допов-
неннями, внесеними Рішенням від 19 квітня 1999 

р. № 81 [13], а перелік документів, які подаються 
для реєстрації випуску акцій - у п. 28 цього 

Положення. У пункті 33 вказаного Положення 
міститься перелік документів, що подаються 
емітентами облігацій підприємств для реєстрації 
їх емісії. Перелік документів, які подаються для 
реєстрації емісії акцій окремими видами 

акціонерних товариств міститься у відповідних 

Положеннях, затверджених ДКЦПФР, у яких  

визначається порядок реєстрації випуску акцій та 
інформації про емісію акцій такими  товарист-
вами та іншими суб’єктами, які виступають 
емітентами цінних паперів.   
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Andrushko P. 

OBJECT OF CRIMES OF A DEFIANCE OF THE ISSUE (EMISSION) AND TURN-OVER OF 

SECURITIES (ART. 148-8 OF CRIMINAL CODE OF UKRAINE) 

 

Summary 

 

The object of crimes of a defiance of the issue (emission) and turn-over of securities (art. 148-8 of 

Criminal Code of Ukraine) is uncovered on the basis of understanding the norms of the current legislation, 

legal practice and researches of a problem by other experts, some proposals to the legislator and workers of 

law organs are formulated in the article. 
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СПІВУЧАСТЬ  У  ЗЛОЧИНІ:  ОБ’ЄКТИВНІ  ТА  СУБ’ЄКТИВНІ  ОЗНАКИ 

 

У понятті  “співучасть у злочині” знаходить 
своє відображення і закріплення в кримінальному 
законі специфічна злочинна діяльність, що визна-
чає особливості кваліфікації вчиненого та межі від-

повідальності співучасників на відміну від випадків 
індивідуально вчинених злочинів. Ст. 19 КК Украї-
ни дає таке визначення співучасті. “Співучастю 

визнається умисна спільна діяльність двох або бі-
льше осіб у вчиненні злочину”. В даному визна-
ченні вказується на три обов’язкові ознаки: 1) учас-
ті в здійсненні одного і того ж злочину двох або 
більше осіб; 2) їх спільна діяльність; 3) умисний 

характер їх діяльності. 
Практично всі дослідники  вчення про 

співучасть  розрізняють дві основні ознаки спів-
участі: а)  кількісну – участь у злочині декількох 

(не менше двох) осіб; б) якісну – спільність вчи-

нення злочину. Умисний характер діяльності – 

це суб’єктивна  сторона співучасті. По суті, су-

часне  розуміння об’єктивних ознак спів-участі 
випливає безпосередньо  із етимологічного ро-

зуміння. Слово співучасть  визначається  в тлу-

мачному словнику як: бути учасником, товари-

шем чи пособником, помічником у чому небудь 
[10, с.683]. В кримінальному праві особа – це 
індивід, який досяг установленого законом віку 

кримінальної відповідальності, осудний і здат-
ний нести кримінальну відповідальність або, ін-

акше кажучи, є суб’єктом злочину. Особи, які не 
мають цих ознак, не можуть виступати в якості 
співучасника злочину. 

Аналіз кримінально-правової літератури  

показує, що розуміння кількісної ознаки  об’єк-

тивної сторони  співучасті, є безспірним. Але 
П.Ф.Тельнов указує на окремі спроби  “сконст-
руювати  співучасть при одному осудному 

суб’єкті” [8, с.23-24], посилаючись при цьому на 
Р.Р.Галиакбарова , який вважав що співучасть  
можлива і в ситуації, коли в числі осіб, що бе-
руть участь у злочині, одна особа є неосудною, 

або не досягла віку, з якого по закону наступає 
кримінальна відповідальність. На їхню думку, не 
менше двох осудних осіб, які досягли віку у від-

повідності з законом, необхідно для співучасті і 
лише в тих випадках, коли закон передбачає 
здійснення злочину злочинною групою, вказую-

чи на це, в якості ознаки основного складу. У 

випадках, коли закон не говорить про здійснення 
злочину групою  осіб ні в якості основної, ні в 
якості кваліфікуючої ознаки для визначення 
співучасті, необхідно і достатньо, щоб в злочині, 
що здійснюється декількома особами, лише  од-

на була осудною і досягла віку кримінальної від-

повідальності [6, с. 58-61]. 

Дана позиція піддана аргументованій кри-

тиці Н.Г.Івановим,  який справедливо,  на наш 

погляд, зазначив, що якщо підтримувати таку 

точку зору Галіакбарова Р.Р. доведеться міняти 

ставлення і до поняття “особа”. В це поняття, як і 
в поняття “група”, доведеться вкладати два ро-

зуміння – кримінально-правове  і виключно со-

ціологічне, що призведе до неточності встанов-
люваних в кримінальному праві критеріїв кримі-
нальної відповідальності і до правозастосовчого 

хаосу [4, с. 25]. Отже, співучасником може бути  

тільки  осудна особа, яка досягла необхідного 

для кримінальної відповідальності віку, що і ви-

пливає і з змісту закону (ст. 19 КК України). 

Використання  неповнолітнього чи неосу-

дного для здійснення злочинного діяння може 
полегшити винному вчинити злочин, допомогти 

завдати більш серйозної шкоди, але не перетво-

рює вчинене в співучасть: злочин тут вчиняється 
за допомогою непокараних дій інших осіб. В та-
ких  випадках винна особа діє в якості виконавця, а 
залучення до вчинення злочину неповнолітнього 
тягне для нього додаткову  відповідальність (ст. 
208 КК України) і більш суворе покарання ( в ме-
жах санкції).  

Для найбільш повного визначення такої 
об’єктивної ознаки співучасті, як участь  двох і 
більше осіб у вчиненні  злочину недостатньо. Це 
пояснюється  тим, що є випадки, коли дії декіль-
кох осіб,  приводять до одного злочинного ре-
зультату. Але разом з тим вони не є співучастю. 

Наприклад, якщо особа намірилась проникнути  

на склад приватної фірми і викрасти майно, в 
процесі вилучення предметів із складу, почула 
кроки, втікає з місця вчинення  злочину, а по ву-

лиці  проходила інша особа, яка, скориставшись  
зламаним замком  доведе крадіжку до кінця, то 

визнати цих осіб співучасниками буде не право-

мірно. Тут має  місце випадковий збіг  злочинів. 
Тобто, в такій ситуації декілька осіб, спільні дії 
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яких  хоч і привели  до одного злочинного ре-
зультату, є однією із об’єктивних  ознак співуча-
сті, не можуть розглядатися як співучасники в 
силу відсутності об’єктивного і суб’єктивного 

зв’язків  їх дій. Тому для  розмежування співуча-
сті від інших випадків збігу діяльності декількох 

осіб в здійсненні одного злочину необхідно ви-

значити  іншу об’єктивну ознаку співучасті – 

спільна діяльність осіб у вчиненні злочину. 

В кримінально-правовій літературі немає 
єдиної думки в розумінні даної ознаки  спільності. 
Спірність думок торкається перш за все питання: 
спільність – це об’єктивна чи суб’єктивна ознака, 
що поєднує  в собі елементи як об’єктивні, так і 
суб’єктивні? На думку А.А.Грішаєва і Г.О.Крігера, 
поняття спільності складається із чотирьох елемен-

тів і розцінюється суто як об’єктивна ознака [5, 

с.17-18]. Інші дослідники проблеми співучасті роз-
глядають спільність як ознаку співучасті в 
об’єктивній та суб’єктивній площині. 

На думку Ф.Г.Бурчака, спільність – це 
ознака не тільки  об’єктивна, але і суб’єктивна. 
Спільна злочинна діяльність передбачає наяв-
ність деякої психологічної спільності, психоло-

гічного зв’язку між спільно діючими особами. 

Встановлення мінімальної  межі цієї психологіч-

ної спільності  дозволяє відмежувати дії декіль-
кох осіб при вчиненні одного злочину, що скла-
дають співучасть від інших випадків збігу зло-

чинів при вчиненні одного злочину [3, с.103]. 

Така точка зору досить обгрунтована, хоча її 
критикували окремі  дослідники. 

Розкриття змісту спільності та її ознак – 

складна проблема. Тому криміналісти, які за-
ймаються проблемою співучасті, відносять до 

числа загальних  ознак властиві як з матеріаль-
ним, так і з формальним складами злочинів, або 

взагалі ігнорують цей поділ. Так, в одних  випад-

ках спільність зводилась до твердження, що діяння  
спільно діючих осіб взаємно доповнюються [11, 

с.67-77]. Інші автори вважають суть спільності у 
наявності причинного зв’язку між діями кожного 
співучасника і діями виконавця злочину [12, с.30].  

Наступна група авторів вважає, що спільність ви-

ражається в тому, що дії співучасників складають 
або умову, або причину діяльності співучасті. 

Згідно з позицією С.В.Афіногенова, спіль-
не спричинення злочинного результату не є не-
обхідним елементом спільності, оскільки біль-
шість складів злочинів сконструйовані  як фор-

мальні, які, як відомо, не передбачають наслід-

ків. І звідси випливає, що С.В. Афіногенов не 
відкидає причинний зв’язок між діями кожного 

із співучасників і кінцевим злочинним результа-
том як необхідною умовою  співучасті, вказуючи 

лише на те, що розкриття  такої ознаки є свід-

ченням про односторонній  підхід до поняття 
спільності, оскільки при цьому ігноруються фо-

рмальні склади. Саме з цього приводу автор і 
говорить про “загальний зміст спільності”, тобто 

загальним як для матеріальних, так і для форма-
льних складів [2, с.18]. 

На нашу думку, спір з даного питання не є 
принциповим, оскільки формальні склади злочинів 
характеризуються відсутністю конкретних суспіль-
но небезпечних наслідків, точніше про поправку до 
них  в кримінальному законі, коли говориться про 
зміст причинного зв’язку при їх вчиненні в співуча-
сті. Характерною ознакою  спільності, як уже від-

значалося, є спільність дій співучасників, а значить 
і їх спілкування. Спілкування, контакт характери-

зується  трьома аспектами: а) обмін інформацією  

між індивідами, що спілкуються; б) організація вза-
ємодій між ними, тобто обмін не тільки знаннями, 

але і діями; в) сприйняття один одного і встанов-
лення на цій основі взаєморозуміння. Обмін інфор-
мацією переслідує мету налагодження спільної дія-
льності і передбачає вплив на поведінку інших уча-
сників  спілкування для здійснення даної мети. В 

процесі спільної діяльності відбувається не тільки 

обмін інформацією, але і “обмін діями”, в результа-
ті чого ця діяльність набуває нової якості: її носієм 

стають уже не окремі учасники спілкування, а їх 
група в цілому. 

Це положення надзвичайно важливе для 
соціально-психологічного пояснення спільної 
злочинної  діяльності, в порівнянні  з індивідуа-
льною. В порівнянні з діями, що  здійснюються 
індивідуально, співучасть більш небезпечна тим, 

що в умовах взаємної  підтримки знижується  
вплив  стримуючих факторів поведінки, різко 

зростає готовність винних до небезпечних пра-
вопорушень, і можуть бути спричинені  більш 

тяжкі фізичні чи матеріальні збитки, більш ви-

шуканими стають способи вчинення злочину і 
методи приховування слідів. У конфлікт з суспі-
льством втягується декілька осіб, чим обтяжуються 
моральна шкода співучасті. Хоч діюче кримінальне 
законодавство п.2, п.3, п.7. ст. 41 КК України і пе-
редбачає спільне вчинення суспільно небезпечного 
діяння як обтяжуючу обставину, але не у всіх випа-
дках. На наш погляд, підвищену небезпеку необ-

хідно констатувати в усіх випадках. 
Наступною ознакою співучасті  є спільність  

злочинного результату для всіх співучасників. З 
точки зору соціальної психології, злочинний ре-
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зультат – це продукт спільної  діяльності, заради 

одержання якого вступають в зв’язок один з одним 

декілька індивідів. І звичайно, взаємопорозуміння, 
як елемент зв’язку не може  не розповсюджуватись 
і на оцінку його результату, коли окремо діючі осо-
би в одних і тих же умовах місця і часу причетні до 
однієї  тієї події, направляють свої зусилля на дося-
гнення  різних результатів, неможливо  говорити 

про співучасть [3, с.79]. 

Неможливо залишити  поза увагою і таку 
ознаку спільності як причинний зв’язок між діями 

кожного із співучасників і спільно спричиненими  

злочинними наслідками. Раніше в спеціальній літе-
ратурі в якості  причини спільного злочинного нас-
лідку розглядалися дії виконавця, тоді як дії інших 
співучасників визнавалися лише умовою спричи-

нення такого наслідку [12, с. 90]. 

На нашу думку, позиція більшості  юрис-
тів, що визнають дії кожного із співучасників, як 

такі, що  спричиняють  злочинний результат є 
найбільш  обгрунтованою. Злочинні  наслідки 

викликаються спільними зусиллями всіх спільно 

діючих  співучасників. При цьому дії окремого 

співучасника, без врахування їх спільності, не 
викликають спричинення загальної шкоди. Зло-

чинні наслідки є спільними і неподільними, 

оскільки спричиняються спільними зусиллями 

всіх співучасників. Дії кожного при цьому є 
складові спільної причини [7, с.127]. 

Основним в питанні про причинний 

зв’язок при вчиненні злочину у співучасті є те, 
що кожний із співучасників вносить свій внесок 

в справу досягнення  спільного злочинного ре-
зультату, який виражається в тому, що кожний 

співучасник докладає конкретні зусилля, спря-
мовані на його здійснення, використовуючи зу-

силля інших співучасників. Кожний  співучасник 

своїми  зусиллями створює  умови для досягнен-

ня спільного злочинного результату. В цьому  і 
полягає відмінність співучасті за своїми об’єк-

тивними ознаками від простого збігу обставин в 
злочинній діяльності декількох осіб. Тобто, дії 
кожного співучасника, з однієї сторони, явля-
ються необхідною умовою для дій інших учас-
ників, з другого боку – причиною злочинного 

результату, досягнутого спільними діями. 

Співучасть має місце лише тоді, коли зло-

чин вчинений двома чи більше особами умисно. 

Це положення закріплено в Кримінальному ко-

дексу України, де вказується, в ст. 19, що спів-
участь – це “… умисна  спільна участь… у вчи-

ненні злочину”. Таким чином, суб’єктивна сто-

рона співучасті – це умисна вина. 

Учасники  вчинення злочину ціленаправ-
лено об’єднують  зусилля для вчинення суспіль-
но небезпечного діяння і досягнення злочинного 

результату. З суб’єктивної сторони умисел спів-
учасників  наділений загальними ознаками уми-

слу, відображеного в ст. 8 КК України. 

Але разом з тим, якщо по своїй структурі 
умисел співучасника не відрізняється  від умислу 

особи, що вчинила злочин в одиночку, то по змі-
сту така відмінність є. Тут накладає відбиток 

взаємообумовленість злочинних дій співучасни-

ків, вчинення злочину взаємодоповнюючим, спі-
льними зусиллями. Тому умисел співучасника, 
включає в себе: а)  усвідомлення суспільно не-
безпечного характеру власних дій (бездіяння), а 
також  суспільно небезпечного характеру діянь 
хоча б одного, спільно діючого з ним співучас-
ника; б) передбачення спричинення спільними 

зусиллями єдиного злочинного наслідку (для 
злочинів з матеріальним складом); в) бажання 
(чи допущення) настання спільного  злочинного 

наслідку [9, с.42]. Звідси і випливає нова якість 
умислу при співучасті, його спільність. 

Умисел, як відомо, складається із двох мо-

ментів: інтелектуального і вольового. Перший 

характеризує обсяг і характер знань, уявлень 
суб’єкта про вчинене діяння, другий – ставлення 
суб’єкта до обставин, подій, дій, знання що є 
змістом інтелектуального моменту. При цьому 

свідомість і воля  кожного учасника тісно пере-
плітаються таким чином, що виконавець, який 

діє умисно, усвідомлює підтримку, а підмовник і 
пособник, також діючи умисно з повною усвідо-

мленістю  про дії виконавця, усвідомлюють, що 

сприяють злочину. 

Змістом інтелектуального моменту умислу 

співучасників є взаємна обізнаність  співучасни-

ків. Відсутність такої  інформативності виключає 
співучасть. А.Н.Трайнін вірно відзначав, що осо-

блива форма відповідальності співучасників без-
посередньо зв’язана з особливою формою їх дія-
льності [11, с. 68]. Але єдиним зв’язуючим еле-
ментом між діями  співучасників може бути 

тільки умисел. Тільки він може свідчити про  

спільність. Звідси випливає, що при наявності 
умислу співучаснику  можна інкримінувати в 
вину не тільки те, що він вчинив конкретно сам, 

але і те, що вийшло і з спільної діяльності спів-
учасників [3, с. 110]. Проте однієї інформованос-
ті, як необхідної суб’єктивної ознаки співучасті, 
не досить, щоб учинене розглядалося як спів-
участь. Для визнання умислу спільним, окрім 

інформованості,  потрібна ще одна важлива 
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суб’єктивна ознака – узгодженість дій. Умовою 

такої узгодженості є взаємна  інформованість. 
Без інформованості  кожний із учасників злочи-

ну діє і несе відповідальність лише в межах вчи-

неного ним особисто. Умисел співучасників від 

виконавця до пособника передбачає, що вони всі 
діють разом, спільно, узгоджено.  

Для співучасників у вузькому розумінні 
цього   слова, необхідно, щоб співучасники зна-
ли про дії виконавця злочину, в якому вони бе-
руть участь. Ці знання  поширюються на ті еле-
менти і фактори, що утворюють  склад злочину. 

Це, перш за все, елементи, що характеризують 
об’єктивну  сторону злочину і його об’єкт. Спів-
учасники повинні мати чітку уяву про злочинний 

характер намірів і дій виконавця. 
Отже, знання основних властивостей 

об’єкта, об’єктивної  сторони, суб’єкта, суб’єк-

тивної сторони складу, вчинюваного виконавцем 

злочину є  підставою вини при співучасті. При 

цьому співучасть – це не є всяка спільна діяль-
ність,  спрямована на вчинення злочину і здійс-
нюється умисно двома чи більше особами, а ли-

ше та, коли між співучасниками  існує узгодже-
ність дій чи змова. Змова виділяє співучасників 
від маси злочинних проявів.  Вона може бути 

попередньою, тобто до початку вчинення злочи-

ну, чи виникнути під час вчинення злочину на 
місці його здійснення. Умисел  на спільне вчи-

нення  злочину повинен при всіх умовах переду-

вати його реалізації [2, с.54]. 

Отже, інтелектуальний момент умислу 

співучасника охоплює: а) усвідомлення суспіль-
но небезпечного характеру власних  дій; б) усві-
домлення про такі ж дії інших осіб (іншої осо-

би); в) усвідомлене передбачення суспільно не-
безпечних наслідків їх спільних дій. 

Питання про зміст вольового моменту умис-
лу співучасників в літературі не одержало однозна-
чного трактування. Окремі автори вважають, що 
він може виражатися як у бажанні, так і в свідомо-
му допущенні суспільно небезпечних наслідків, 
тобто, що співучасть можлива як при прямому, так 
і при непрямому умислі, відзначаючи при цьому 
крайню рідкість останнього [5, с.42]. Інші дослід-

ники стверджують, що співучасть можлива тіль-
ки при прямому умислі [2, с.21]. Вона випливає  
з вищеописаного поняття спільності як взаємодії 
декількох осіб у процесі їх спільної діяльності. 

Не можна змішувати емоції суб’єкта з його 

волею. Співучасник  може осуджувати чи навпа-
ки підбадьорювати  виконавця, але коли він сві-
домо допомагає його злочинній діяльності, то 

робить це з прямим умислом. Усі емоції лежать 
за межами умислу. Із ствердження,  що співучас-
ник може діяти з прямим умислом випливає ви-

сновок. Неможливо собі уявити співучасника, 
який спонукав би кого-небудь на вчинення зло-

чину і при цьому байдуже ставився до того, що в 
результаті його діяльності у виконавця виникає 
рішучість вчинити злочин. Саме по собі спону-

кання і є вольовий процес, у результаті якого 

відбувається вплив на психіку суб’єкта з метою 

викликати в нього намір вчинити злочин. А це і є 
прямий умисел. Непрямий умисел при співучасті 
не може мати місця. 

Наступною суб’єктивною ознакою є наяв-
ність суб’єктивного зв’язку між співучасниками. 

В 40-50-х роках робились спроби сконструювати 

співучасть при односторонньому суб’єк-тивному 

зв’язку. Але такі твердження суперечать  змісту 

інституту співучасті. Організація спільної діяль-
ності вимагає певного обміну інформацією, як ос-
нови того, що діяльність стає колективною і що її 
носієм стає уже не окремий індивід, а група, як 
цього вимагає співучасть. Обмін інформацією 

означає ніщо інше як взаємний психологічний дво-
сторонній зв’язок. 

Обов’язковою умовою співучасті є усвідо-

млення кожного співучасника, що він діє не в 
одиночку, а разом з ким-небудь. В учасників ви-

никає усвідомлення взаємної допомоги, єдності 
злочинного результату, а також усвідомлення 
спільної відповідальності. Діючи з метою реалі-
зації спільного злочинного наміру, кожний спів-
учасник повинен свідомо розраховувати на уми-

сне сприяння хоча б одного із співучасників. 
В юридичній літературі зустрічаються різні 

підходи і до питання про характер вини  при спів-
участі, а саме: вина у формі умислу і вина в необ-

ережній формі. Вони мають право на існування, але 
ми дотримуємося думки, що співучасть можлива 
тільки при умисній формі вини. Що стосується 
необережного злочину, то він, як відомо, харак-

теризується відсутністю бажання чи усвідомле-
ного допущення злочинних наслідків. При цьому 

змова, що є необхідною умовою співучасті й ос-
новою спільної суспільної небезпечної діяльнос-
ті, тут неможлива, оскільки неможливо досягну-

ти згоди з приводу небажаних наслідків. При 

необережності не виникає необхідного психічно-

го зв’язку між особами, які так чи інакше стали 

причетні до злочину. І нарешті, необережні зло-

чини і відсутність узгодженості в діях не несуть 
підвищеної небезпеки, яка виникає при співучас-
ті і визначає значення самого інституту співучас-
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ті. Судова практика України також не визнає 
співучасті у вчиненні необережного злочину. 

Кожний і з співучасників несе відповідальність 
лише за свої необережні дії самостійно, без по-

силання на ст. 19 КК України. 

Підводячи підсумки, що стосуються ознак 

співучасті, зазначимо, що співучасть з 
об’єктивного боку є не що інше, як спільне вчи-

нення декількома особами (не менше двох) од-

ного і того ж суспільно небезпечного діяння спі-
льно, коли дії кожного і з співучасників явля-
ються необхідною умовою для виконавця чи ін-

ших  співучасників і знаходяться  (для злочинів з 
матеріальним складом) у причинному зв’язку і з 
злочинним наслідком. З суб’єктивного боку 

співучасть характеризується умисною формою 

вини у вигляді прямого умислу, інтелектуальним 

моментом являється  усвідомлення злочинного 

характеру дій; взаємна інформованість співучас-
ників про злочинні наміри і дії, а змістом вольо-

вого моменту  є погодженість чи змова з приводу 

вчинення спільного конкретного злочину і саме 
бажання брати участь в узгодженому суспільно 

небезпечному діянні. 
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ПРОКУРАТУРА ЯК РІЗНОВИД СОЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Різновидом соціальних систем є держава, її 
різні підсистеми, органи влади і управління і, 
зокрема, така система як система органів проку-

ратури України. Органи прокуратури  складають 
єдину систему [1, Ст.121], очолювану Генераль-
ним прокурором, а всі прокурори є суб’єктами 

вищого нагляду; діяльність кожного прокурора 
становить органічну частину діяльності всієї 
прокуратури [11, c. 25].  Ця система будується 
відповідно до державного устрою та адміністра-
тивно-територіального поділу України. Тобто 

систему органів прокуратури становлять: Гене-
ральна прокуратура України, Прокуратури Рес-
публіки Крим, областей, міст Києва і Севастопо-

ля (на правах обласних), міські, районні, міжра-
йонні, інші прирівняні до них прокуратури, а та-
кож військові прокуратури. 

До органів військових прокуратур належать 
військові прокуратури регіонів і військова прокура-
тура Чорноморського флоту та Військово-Мор-
ських Сил України (на правах обласних), військові 
прокуратури гарнізонів (на правах міських) [2, 

Ст.13]. Будучи системою з визначеними цілями 

діяльності, функціями і компетенцією по їх здійс-
ненню, прокуратура є підсистемою державних ор-
ганів і як частина підкоряється законам цілого, 
оскільки стабільність усіх частин визначає  стій-

кість цілого, саме його існування [12, c. 6]. 

Складність управління органами прокура-
тури в умовах перехідного періоду зумовлена не 
лише проблемами, породженими власне самим 

переходом, але і деформаціями управління  про-

тягом усієї історії існування інституту прокура-
тури. Прокуратура являє собою підсистему дер-

жавного апарату і у цій якості служить одним з 
важелів державного управління. Іншими слова-
ми, в складі державного апарату органи прокура-
тури виступають як елемент управляючої систе-
ми і, відповідно, виконують відповідні їх компе-
тенції функції по управлінню суспільством в ці-
лому, тобто здійснюють управлінський вплив на 
інші соціальні утворення [15, c. 14]. 

Теорія організації й управління в органах 

прокуратури, у відповідності з забезпечуючим 

характером самої функції управління є похідною 

від концептуальних уявлень про базисне покли-

кання і функціональний зміст діяльності проку-

ратури. Ця теорія, будучи складовою частиною 

загальної концепції, має вихідний характер по 

відношенню до завдань і функцій прокуратури 

[21, c.3-6]. 

Управління є самостійною складовою части-

ною теорії організації та діяльності прокуратури. 

Названа теорія увібрала в себе [20, c.27]: а) істори-

чні закономірності та умови розвитку прокуратури; 

б) досвід зарубіжних, переважно розвинених країн 

Заходу в питаннях побудови державно-правових 
структур; в) тенденції розвитку органів прокурату-
ри в країнах СНД та колишнього соціалістичного 
табору, Балтії, а також фактори, що зумовлюють 
закономірності такого розвитку. Первинною кліти-

ною управляючої системи і підсистеми є орган со-
ціального управління. Система державних органів 
складає апарат державного управління. Кожен 

державний орган є частиною, елементом тієї чи 

іншої системи [4, c. 108].  

Слово "система" має грецькі корені (systema) 

і під ним розуміється дещо цілісне, складене з де-
яких частин. Поняття ж "система" відноситься до 
числа специфічних системних категорій. Осново-
положник загальної теорії систем Л.Берталанфі 
оцінював систему, як комплекс елементів, що зна-
ходяться у взаємодії [8, c. 611]. А.Берг та Ю.Черняк 
розглядають систему як "спосіб організації знань, 
повідомлень, тобто інформації про об’єкт, що ви-

вчається або явище з точки зору визначеного спо-
стерігача і в межах чітко сформульованого завдан-

ня" [7, c. 11], а інші автори трактують її у якості 
сукупності взаємопов’язаних елементів, що 
об’єднані загальною ціллю і зорієнтовані на реалі-
зацію єдиної функції. На думку М.Г.Гаазе-
Рапопорта, система – це сукупність деяких об’єктів 
разом із зв’язками між ними, яка розглядається як 
дещо цілісне [10, c. 156]. 

Практично будь-яке визначення системи, 

яке може вважатись адекватним предмету дослі-
дження, охоплює ознаку цілісності як найсуттє-
вішого та визначеного її атрибуту [3, c. 14]. Тоб-

то змістом, якісною рисою будь-якої системи є 
визнання її цілісності. Виходячи з цього, за зага-
льне поняття системи прийняте її визначення, як 

цілісного утворення, що володіє новими, інтег-
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рованими якостями, які не властиві окремо взя-
тим її компонентам і виникають завдяки їх взає-
модії у системі [5, c. 19]. У цьому зв’язку під си-

стемою органів прокуратури необхідно розуміти 

не лише сукупність складових її органів, але і їх 

місце розташування в структурі і співвідношення 
між собою, їх організаційні зв’язки та управлін-

ські відносини. 

Упорядкованість та об’єднання органів і 
підрозділів прокуратури в організаційну єдність 
здійснюється шляхом розподілу функцій, повно-

важень, установлення взаємовідносин між еле-
ментами структури, основним змістом якої є їх 

взаємодія [23, c. 39]. Афанасьєв В.Г. слушно від-

значає [5, c. 19], що під цілісною системою  ро-

зуміють сукупність компонентів, взаємодія яких 

породжує нові (інтегративні, системні) властиво-

сті, якими не володіють окремі його елементи. 

Суттєвими характеристиками цілісної системи є 
її системні якості, склад, тобто набір специфіч-

них частин, динамічна структура і характер вза-
ємодії з зовнішнім середовищем. 

У змісті системи спеціально співвідносять-
ся "компоненти" та "елементи". Окремі автори 

ототожнюють компонент і елемент, на їх думку, 

компонент (елемент) розглядається як будь-яка 
частина системи, що виступає у визначені відно-

сини з іншими її частинами [9, c. 74]. Підсисте-
мою ж, зазвичай, вважається та частина системи, 

яка сама створена з компонентів і є системою в 
системі більш високого порядку, хоч, системоут-
ворююча ознака в даному випадку інша. На на-
шу ж думку, основним компонентом у соціаль-
них системах завжди виступають люди, перед 

якими стоять визначені цілі і які прагнуть до їх 

досягнення [3, c. 15]. У системі органів прокура-
тури окремі функції управління виконуються не 
підрозділами, а особами, що займають окремі 
посади. Такими структурними одиницями, на-
приклад, виступають помічники та старші помі-
чники прокурорів районів та міст. Збіг структур-

ної одиниці з посадою випливає з практики 

управління в органах прокуратури, при якій од-

ночасно затверджувалась структурна одиниця та 
посада [23, c. 38].  

Поняття ж елемента характеризує макси-

мальну межу поділу системи при збереженні її 
визначеної  якості – це мінімальний, неподільний 

її компонент, неподільність якого відносна, оскі-
льки кожен з них сам по собі виступає системою 

і, в свою чергу, складається з елементів. 

На думку Омарова А.М. [16, c.23], система 
завжди більша від суми складових частин, оскільки 

взаємодія її елементів породжує нову рису. 
Елемент системи (підрозділ управління) є 

її структуроутворюючою частиною, що відрізня-
ється самостійністю та специфічними рисами і 
виконує належні їй функції. Особливості, місце 
та призначення кожного елемента визначаються 
ціллю та завданнями системи. Важливо, що ко-

жен з елементів може володіти не однією, а бага-
тьма рисами, що дозволяє йому одночасно взає-
модіяти з декількома системами. 

Тобто елемент системи управління володіє 
функціонально-структурною автономією, вико-

нує чітко визначену, належну лише йому функ-

цію та володіє здатністю до інтеграції та взаємо-

дії з іншими елементами системи. Автономність 
знаходить свій вираз у наявності у нього, як са-
мостійного і структурно завершеного утворення, 
власної цілі, монопольного права на здійснення 
наданих йому функцій і жорстко визначеного 

положення в ієрархії управління. Автономія еле-
мента завжди відносна, оскільки він є частиною 

системи і може функціонувати лише в цій якості, 
діючи в безпосередньому зв’язку з іншими еле-
ментами. Всяка управляюча система автономна, 
але будучи структурним елементом системи 

більш високого порядку, вона не може виступати 

у якості самодавліючого утворення. Орган упра-
вління є також системою по відношенню до еле-
ментів, що його складають [4, c. 108].  

До комплексу елементів органа входять: 1) 

організовані певним чином люди, кадри – основ-
ний його компонент, оскільки лише люди, воло-

діючи свідомістю та волею, здатні здійснювати 

управління, тобто цілеспрямовану організуючу 

діяльність; 2) речі, матеріальні предмети, необ-

хідні для управління: засоби управлінської праці; 
3) відносне відособлення колективу людей та 
необхідних їм речей. Відповідними офіційними 

актами кожен орган наділений власний наймену-

ванням, яке відображає його призначення, харак-

тер та територіальний масштаб діяльності, а та-
кож обов’язки та права. 

Усяка система розглядається як структура і 
як процес. Тому системний підхід передбачає роз-
гляд соціального управління одночасно і як струк-
туру, і як процес. Управління – це передусім струк-
турно-організаційне утворення, що відображає по-
будову системи, характеризується складом і підле-
глістю його елементів, способом їх зв’язку та взає-
модії, єдністю елементів, об’єднаних у достатнє 
число підрозділів. У структурі знаходять  вираз кі-
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лькість та характер елементів, що здійснюють про-
цеси управління, способи їх взаємозв’язку в процесі 
функціонування, особливості впливу на керований 

об’єкт, кількісні характеристики елементів та їх 
функцій та інше.  

Загальновизнаною є взаємна кореляція фун-

кції і структури систем. Єдиного розуміння змісту 
структури соціальних систем, не існує, більш того, 
існують два принципово несумісних філософських 
її трактування. У відповідності з першим, структура  
охоплює зміст і так звані структурні зв’язки та 
компоненти, елементи системи, а у відповідності з 
другим, вона являє собою лише вид впорядковано-
сті, тип взаємозв’язку елементів системи, поза са-
мими цими елементами. Друга точка зору з ряду 
причин вбачається як не достатньо обґрунтована. 
По-перше, розглядаючи конкретну систему, треба 
мати на увазі, що властивістю структурності воло-
діють усі її сторони і немає окремих, самостійних 
інтересів, цілей, завдань, функцій [9, c. 44]. 

По-друге, взаємозв’язок передбачає лише 
можливість взаємодії, тобто є умовою, яка не 
визначає необхідність та невідворотність такої 
взаємодії. Виходячи з цього, якщо мати на увазі 
сукупність елементів та їх взаємозв'язки, то це і 
буде, на нашу думку, являти собою структуру 

динамічної системи або дану систему в потенції. 
Якщо ж говорити про цю ж сукупність, але уже 
взаємодіючих елементів, то це по суті буде сама 
динамічна система, тобто ціле. Зв’язки, що існу-

ють між елементами системи управління, харак-

теризують її структуру у вузькому розумінні. 
Структура може бути тотожною у різних систем, 

якщо субординація та зв’язки між елементами 

однозначні [22, c. 23]. 

Ще одна особливість управління – його 

процесуально-функціональний прояв. Даний 

процес забезпечує взаємозв’язок суб’єкта та 
об’єкта управління, а тим самим і цілеспрямова-
ну діяльність соціальної системи. Саме у процесі 
управління реалізуються соціальні закони та  
закономірності власне управління, забезпечуєть-
ся цільова функція системи [16, c. 76]. 

Структуру соціальної системи (організації)  
дозволяє забезпечувати саме процес її функціо-

нування. Останній є другою важливою характе-
ристикою системи і  являє собою в загальному 

вигляді: вхід до системи, процес діяльності в ра-
мках системи, видів (результат функціонування 
системи) [9, c. 49]. Система в цілому в структур-

ному відношенні складається з підсистем, перед-

усім управляючої (суб’єкт управління) та керо-

ваної (об’єкт управління). Між функціями та ор-

ганізаційною структурою органу управління іс-
нує тісний взаємозв’язок, виходячи з якого конк-

ретна функція закріплюється за певним структу-

рним підрозділом. Для успішного здійснення 
даної функції даний підрозділ наділяється відпо-

відними правами і несе відповідальність за її ре-
алізацію. Тобто якщо структура виражає статику, 

організаційні особливості системи, то процес 
характеризує динаміку системи, її діяльність. І 
лише в процесі управління можуть бути задово-

лені вимоги системного підходу та забезпечено 

комплексний розвиток системи. 

Системі властиво породжувати нову рису, 
якої позбавлені окремі її складові елементи, і тому 
невірно судити про її властивості на базі суми влас-
тивостей її частин [16, c. 94]. Важливою передумо-
вою ефективного функціонування системи є вибір 
цілей – чітко окреслених інтересів. У відповідності 
з ними визначаються її елементи, функції, об’єм та 
структура. Тобто умови входження кожного з еле-
ментів до системи не довільні, а підкорені тим ці-
лям, заради досягнення яких вона створена. 

Система управління складається  мінімум з 
двох взаємопов’язаних елементів, що перебува-
ють в діалектичній єдності: об’єкта та суб’єкта 
управління. Відсутність одного з них не дозволяє 
вести мову про систему управління. І перша ви-

мога до розуміння єдності, цілісності -- установ-
лення зв’язків та завдань об’єкта та суб’єкта цієї 
системи [6, c. 11]. Будь-яка система  являє собою 

визначеним чином організоване ціле, комбінацію 

частин, їх взаємозв’язок. Існування системи за-
лежить, по-перше, від стійкості її зв’язків з сис-
темами більш високого рівня і, по-друге, від вну-

трішньої стійкості, стабільності так званих сис-
темоутворюючих факторів [12, c. 5]. 

Будь-який орган прокуратури як і їх систе-
ма, розглядають у якості системи, яка піддається 
змінам і водночас сама здійснює управлінський 

вплив на ієрархічно підпорядковані їй об’єкти 

внутрішньо-організаційного управління та 
об’єкти зовнішнього середовища, оскільки будь-
яке системне утворення та елементи, що його 

складають взаємозалежні як між собою [18, c. 

37], так і середовищем, що її оточує. Поняття 
системи охоплює деяку множину елементів, що 

входять до системи; проводить деяку межу за 
якою залишаються елементи, що не ввійшли до 

цієї системи. Отже, будь-яка система існує не 
сама по собі, а в оточенні інших елементів, які 
складають зовнішнє середовище, яке здійснює 
вплив на систему, що розглядається [17, c. 14]. 
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Розгляд зв’язків як у системі прокуратури, 

так і з іншими соціальними системами, приво-

дить до переконання, що вони можуть бути роз-
ташовані як по вертикалі, так і по горизонталі, 
підтримуючи зв’язок з однопорядковими систе-
мами у прокуратурі та з іншими соціальними 

системами [23, c. 39]. Соціальна система, маючи 

свою внутрішню структуру і заданий процес фу-

нкціонування, активно взаємодіє з навколишнім 

середовищем, яке представлене у вигляді інших 

системних об’єктів. Остання вказує суттєвий 

вплив на соціальну систему і умови її організа-
ційного розвитку [9, c. 54]. Важливо підкресли-

ти, що державно-правові інститути, виступаючи 

у якості ієрархічно побудованих соціальних сис-
тем (об’єктів), можуть бути  розглянуті як зов-
нішнє середовище інших соціальних систем. При 

цьому необхідно відзначити, що держава може 
впливати на конкретні соціальні системи насту-

пним чином: 1) безпосередньо на структуру і 
процес функціонування системи; 2) на навколи-

шнє середовище соціальної системи; 3) одночас-
но на систему і на її навколишнє середовище. 

Взаємодіючи з навколишнім середовищем, 

система виступає як дещо єдине, що зберігає 
свою визначеність, що пояснюється тим, що  

зв’язки компонентів системи стійкіші і витрива-
ліші, ніж зв'язки цієї системи чи її компонентів з  
будь-якими іншими системними утвореннями 

зовнішнього середовища. Ідеальний стан соціаль-
ної системи полягає в оптимальному функціону-
ванні усіх елементів, коли цілі і завдання системи 

досягаються з найменшими витратами існуючих у 
рамках системи ресурсів.  Однак такий стан  пови-

нен розглядатись як бажана мета, яку ніяка соціа-
льна система не може досягти  в процесі свого ор-
ганізаційного розвитку. 

Отже, соціальні системи в процесі свого 

розвитку повинні знаходитись у стані підтри-

мання оптимального рівня свого функціонуван-

ня, коли досягнуто синергетичного (системного) 

ефекту, але не досягнуто ідеального стану опти-

мальності. Будь-яка система у процесі свого ор-

ганізаційного розвитку повинна знаходитись між 

двома кризами. Кожна цілісна система обмежена 
визначеним діапазоном функціонування та роз-
витку: двома критичними точками -- нижньою, 

за якою йде руйнування системи, і верхньою, 

при якій система досягає оптимального функціо-

нування [4, c. 11]. На думку А.С.Петро-ва, відмі-
тки на прямій фазового поля -- стан структурнос-
ті, організованості, "це дозволяє характеризувати 

організацію як динамічну рівновагу внутрішніх 

процесів управління". 

Організація та управління в органах про-

куратури мають за мету створення належних 

умов для реалізації поставлених перед нею за-
вдань. У загальному вигляді концептуальні за-
вдання прокуратури визначені в Законі "Про 

прокуратуру", але складність та динамічність 
процесів, що відбуваються в суспільстві, в між-

державних відносинах, визначають пріоритети 

діяльності прокуратури. Визначення  таких пріо-

ритетів, зміна їх і прийняття організаційно-

управлінських рішень по їх забезпеченню є важ-

ливим, постійнодіючим завданням [20, c. 27]. 

Створені раніше методологічні посібники та ре-
комендації, нормативні акти Генеральної проку-

ратури, регламенти роботи апаратів та інші ін-

струменти чи засоби управління в результаті 
швидкої зміни багатьох факторів зовнішнього 

характеру суттєво знизили або втратили своє ор-

ганізуюче та методологічне значення. У зв'язку з 
цим є потреба в адекватному методологічному та 
нормативному забезпеченні управління наглядо-

вою та іншою функціональною діяльністю про-

куратури. Наступним кроком повинно стати аде-
кватне  структурне, кадрове та матеріально-

технічне забезпечення. 
Тактичні завдання, особливо в динамічних 

умовах перехідного періоду, змінюються швид-

ко, визначаючи динаміку пріоритетів прокурор-

ської діяльності, склад та ієрархію на кожному 

етапі діяльності. Визначення таких завдань та 
пріоритетів є постійною функцією управління в 
прокуратурі на базі безперервного аналізу суку-

пної інформації про стан законності та правопо-

рядку [21, c.3-6]. Практичною формою констата-
ції, виділення завдань і пріоритетів діяльності 
повинні бути накази Генерального прокурора, 
прокурорів обласних і прирівняних до них про-

куратур, які повинні видаватись регулярно. 

Мета управління – гнучке негайне реагу-

вання на зміни в стані законності, підтримання 
прокурорської системи у стані, який дозволяє 
вирішувати нові завдання. Уявлення про проку-

ратуру як про специфічне системне утворення 
дозволяє виявити, яким вимогам організації по-

винні відповідати органи прокуратури як об’єкти 

управління; визначити, яким повинно бути саме 
управління, яке могло б гарантувати ефективне 
досягнення цілей, поставлених перед системою 

органів прокуратури [18, c. 37].  

Для досягнення даних цілей система пови-

нна, по-перше, володіти в достатній мірі стабіль-
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ною і в той же час гнучкою організаційною струк-
турою ("по вертикалі" і "по горизонталі") здатною у 
випадку необхідності швидко перебудовувати ті 
зв’язки, що склались і створювати нові, тобто бути 

сприйнятливою до змін у об’єкті управління з вра-
хуванням перспектив його розвитку, по-друге, во-
лодіти ефективним контролем, який би своєчасно 
встановлював відповідність результатів прийнятим 

планам та цілям [14, c. 134]. 

Коли мова йде про управління органами 

прокуратури, то мається на увазі: по-перше, 
управління цією системою як об’єктом з боку 

держави; по-друге, управління у самій системі, 
при якому об’єктами є співробітники, підрозді-
ли, служби, окремі органи, а суб’єктами -  керів-
ники, управлінські апарати та посадові особи на 
відповідних рівнях системи [15, c.14]. 

У даному випадку управління органами 

прокуратури загалом можна визначити як вплив 
на всю їх систему або на конкретні її ланки з ме-
тою упорядкування цієї системи (її ланок), за-
безпечення її оптимального функціонування та 
розвитку для ефективного вирішення завдань, 
що перед нею стоять. Такий вплив можна роз-
глядати як особливий вид діяльності спеціально 

створених апаратів і спеціально призначених по-

садових осіб, що складають управляючу підсис-
тему (для усієї системи органів прокуратури і 
для кожного з них окремо). 

Поняття системи застосовується для ви-

значення одного об’єкта по відношенню до ін-

шого. Причому, будь-яка система може бути 

правильно оцінена лише при умові її розуміння 
як визначеної складової частини деякої системи 

більш високого рівня.  По суті проблеми, що ви-

никають при функціонуванні управляючої сис-
теми, є, в кінцевому рахунку, проявом її проти-

річ, а їх вирішення може трактуватись як подо-

лання протиріч системи. Для того, щоб знайти 

бажані рішення, необхідно вийти за межі окре-
мих проблем і з’ясувати, складовими частинами 

яких більш загальних проблем, що реалізуються 
на інших рівнях, вони є.  

Зміст цієї діяльності включає в себе: ви-

значення цілей, завдань та функцій органів (ор-

гану, підрозділу, співробітників) прокуратури; 

розробку і вдосконалення їх організаційної стру-

ктури та штатів; забезпечення людьми, матеріа-
льними та фінансовими ресурсами, необхідною 

інформацією; підготовку управлінських рішень 
на основі збору та перетворення інформації; за-
безпечення координованості дії органів, служб, 

підрозділів, співробітників; регулювання їх ор-

ганізації і функціонування з врахуванням змін 

оперативної обстановки та відхилень від опра-
цьованих цілей; створення ефективної системи 

обліку та контролю. 

Передбачені новою Конституцією України  

централізм і відособленість  прокурорської  сис-
теми, забезпечення нею єдності законності на 
усій території країни об’єктивно диктують особ-

ливий характер організації та структурування 
прокуратури. В основі побудови системи органів 
прокуратури лежать жорстка ієрархія та визна-
ченість обсягу прокурорських повноважень, ім-

перативний порядок взаємовідносин усіх ланок 

прокуратури, процесуальна та службова дисцип-

ліна, гарантом яких виступає Генеральний про-

курор України [19, c.66]. Єдність органів проку-

ратури зумовлена єдиною законністю, спільніс-
тю завдань щодо забезпечення вищого нагляду 

за додержанням і правильним застосуванням за-
конів, форм і методів здійснення цієї діяльності 
[11, c. 25].  

Принцип єдності та централізації обумов-
лює єдиноначальність в органах прокуратури. 

Єдність, централізація прокурорської системи, 

незалежність прокурорів, що знаходить свій ви-

раз  у здійсненні ними своїх повноважень лише 
за внутрішнім переконанням, на основі і в ім’я 
виконання закону, необхідні державі і суспільст-
ву для забезпечення законності та правопорядку 

[11, c. 66]. Залежний прокурор, як і суддя, позба-
влений можливості виконувати відповідальні 
обов’язки, покладені на нього державою. Проку-

ратура володіє владними повноваженнями пості-
льки, оскільки це необхідно  для вияву правопо-

рушень та  призупинення найбільш небезпечних 

порушень прав людини і громадянина. 
Єдність органів прокуратури зумовлена 

єдиними завданнями, функціями, принципами її 
організації та діяльності, повноваженнями по 

виявленню правопорушень і засобами реагуван-

ня на них. Єдність прокуратури означає, що вона 
функціонує як незалежний централізований дер-

жавний орган. Одним з елементів єдності систе-
ми є те, що вищестоящі прокурори підпорядко-

вуються вищестоящим, а всі прокурори – Гене-
ральному прокурору України [13, c. 282].  

Оцінити оптимальність системи управління 
можна лише через співвідношення її функцій з фу-
нкціями об’єкта управління. Оскільки кінцевою 

метою управлінської системи є все ж не її власна 
діяльність, а організація і забезпечення визначеного 
стану об’єкта управління. У будь-якій системі 
управління є кінцевий об’єкт зі своїми специфіч-
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ними управлінськими ознаками, для забезпечення 
функціонування якого створюється суб’єкт склад-

ний, сукупний чи простий [6, c. 14]. У ній завжди 

два центра: керований об’єкт та його підсистема 
і керуючий суб’єкт та його підсистема. Тому ва-
жливо підкреслити, що розв’язати проблему фо-

рмування та вдосконалення системи управління 
можна лише при орієнтації на об’єкт, на його 

потреби. 

Коли говорять про відносну автономію ор-

ганів управління як про необхідну передумову їх 

достатності, відзначають дві сторони цього яви-

ща: негативну для частин системи та позитивну 

для складних систем як частин ще більш склад-

них, де достатність  перетворюється з засобу з 
досить обмеженою сферою позитивної дії (оскі-
льки між частинами з автономними рисами мо-

жуть розвиватись антагоністичні відносини) в 
панацею глобального характеру для самої систе-
ми, якою в нашому випадку виступає система 
органів прокуратури [14, c. 207].   

Той факт, що Конституція України питан-

ням прокуратури присвячує окремий розділ, сві-
дчить про те, що органи прокуратури є самостій-

ним видом державної діяльності. Прокуратура – 

організаційно самостійна державно-правова ін-

ституція, яка при виконанні своїх повноважень 
активно взаємодіє з усіма гілками державної 
влади та є важливим елементом у забезпеченні 
балансу між ними [13, с. 282], тобто система ор-

ганів прокуратури виступає не лише автономною 

по відношенню до системи державних органів, 
але й самодовліючою та самодостатньою, оскіль-
ки щодо неї не допускається безпосереднє упра-
вління з боку самої держави, хоч управління ор-

ганами прокуратури розглядається як один з ви-

дів державного управління. 
Отже, аналіз системно-управлінського ас-

пекту дозволяє сформулювати ряд загальнотео-

ретичних  положень, які мають методологічне 
значення для досліджень і практичного забезпе-
чення ефективного управління в органах проку-

ратури: 1) для системи управління в органах 

прокуратури та елементів даної системи повинна 
бути чітко сформульована мета, до якої вона 
прагне, точно визначено кінцевий стан, якого 

вона повинна досягнути; 2) у системи управління 
в органах прокуратури повинна бути свобода 
розвитку, обмежена діапазоном функціонування, 
тобто вибір сукупності проміжних станів, через 
які вона просувається до досягнення поставле-
них завдань та цілей. Де немає вибору, там немає 
і не може бути управління; 3) для того, щоб здій-

снювати управління в органах прокуратури, сис-
тема повинна володіти засобами контролю, мож-

ливістю та критеріями оцінки ефективності 
управління; 4) система управління в органах 

прокуратури буде дієвою лише у випадку мож-

ливості незалежного функціонування прокурату-

ри на основі принципів єдності, цілісності, ієра-
рхічності, динамізму та цілеспрямованості. 

Ґрунтуючись на цих висновках, треба роз-
вивати новий напрям наукового аналізу системи 

органів прокуратури, який спрямований на за-
безпечення й оновлення законодавчої бази її фу-

нкціонування, а також вироблення пропозицій 

щодо удосконалення структурно-функціональ-
них засад її подальшого розвитку. 
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nents, structural and functional principles of control in its organs are analyzed. 
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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 виноски і 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. 
1.10. Якщо електронний текст, як виняток,  набраний не в програмному редакторі Word (for Windows), ви-

носки бажано розмістити після основного тексту рукопису, а не посторінково. У цьому випадку цифрові індекси 

виносок повинні бути набрані шрифтом того ж розміру, що й основний текст. Бажано також не робити абзацні 
відступи, а розділяти абзаци пробілом. 

 

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 перед номером виноски. Наприклад: 

«Пуфендорф, уже згадуваний нами раніше,6 в удосконаленому вигляді подав свою систему у творі «О праве ес-
тественном и праве народов»,

7
 витяг з якого пізніше видав під назвою «Про посаду людини і громадянина»».

8
 

2.6. Нумерація виносок у рукописі повинна бути наскрізна, а не посторінкова. 
2.7. При оформленні зносок і посилань необхідно керуватися бібліографічним Держстандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у виносці необхідно вказувати його повну офіційну назву й офі-
ційне  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 Чернівець-
кого університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга 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 відповідної 
установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, 

може бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені зван-

ня, посади та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

• інформація з вказівкою,  кому із співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і ко-

ректуру; 
• транслітерація прізвищ та ініціалів авторів,  переклад заголовку матеріалу та коротке його резюме англійсь-

кою мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить в доопрацьованому вигляді повернуті 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 видавництво 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. 

 

 

Науковий редактор доктор юридичних 

наук, професор, декан юридичного    фа-

культету Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича 

Пацурківський Петро Станіславович. 
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