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ПРАВО  ЯК  ПІЗНАВАЛЬНИЙ  ПРОЦЕС   
 
У період інтенсивної трансформації в 

Україні соціально-економічних і політико-ідео-
логічних відносин, формування ринкової еконо-
міки та становлення правової держави об’єктив-
но виникає потреба в переосмисленні ролі та 
значення в цих процесах права як специфічного 
інструменту соціальних перетворень та одного з 
основних механізмів реалізації завдань, що сто-
ять перед суспільством. Причиною такої необ-
хідності переоцінки права як соціального інсти-
туту є не лише втрата монопольного становища 
марксистсько-ленінської ідеології з її переважно 
догматичними настановами стосовно права, але 
й кардинальна зміна статусу права у структурі 
соціуму, викликана негативною ситуацією, в якій 
опинилась Україна на пострадянському та євро-
пейському просторі: щоб вистояти і закріпитись 
як самостійна незалежна держава, їй украй необ-
хідно максимально використати увесь регуляти-
вний потенціал права для нейтралізації деструк-
тивних процесів в економіці і загальної гармоні-
зації соціальних взаємодій. Досягнення цієї мети 
об’єктивно передбачає поглиблення знання і пі-
знання закономірностей функціонування, регу-
лятивних можливостей, особливостей ефективі-
зації права як основного інструменту соціальної 
інженерії. З іншого боку, право, система розроб-
леного законодавства самі стають специфічним 
засобом експериментальної діагностики харак-
теру, структури й функціональних можливостей 
нових соціальних відносин, що сьогодні склада-
ються в Україні. Тобто в наявній соціально-
історичній ситуації не тільки об’єктивно актуалі-
зується проблема пізнання природи права як со-
ціального регулятора, а й специфіка можливос-
тей права як особливої форми соціального пі-
знання. В обох випадках ми стикаємось з про-
блемою пізнавальної природи права, з нагальною 
потребою дослідження його гносеологічного по-
тенціалу як необхідної умови забезпечення його 

регулятивності. Цілком зрозуміло, що так гостро 
проблема гносеологічної природи права раніше 
не стояла з об’єктивних соціально-історичних та 
ідеологічних причин. Цим же пояснюється і не-
розробленість фундаментальних характеристик 
пізнавальної природи права, зведення гносеоло-
гічної функції права лише до методів правового 
пізнання, під яким зазвичай однобічно розумі-
ються суто методи пізнання права. Отже, зміна 
соціально-історичної ситуації в Україні об’єктив-
но висуває на передній план філософсько-право-
вих досліджень недостатньо розроблену пробле-
му гносеологічної природи права як фундамен-
тальної основи його регулятивності.  

Пізнавальні процеси в праві є основним 
гносеологічним механізмом нормативної транс-
формації соціальних ідеалів справедливості. Не-
розумні закони, несправедливі норми права - це не 
пізнані належно норми. Неефективний закон - це 
закон, який прийнято без належного вивчення при-
роди і структури соціальних потреб, якими він був 
викликаний до життя, без урахування обов’язко-
вих правил юридичної техніки, безпосередньо 
пов’язаної з правотворчістю, без урахування спе-
цифіки правосвідомості суб’єктів-реципієнтів, на 
яких розрахований даний закон, побудований на 
незнанні, на необгрунтованих положеннях і фак-
тах, на неврахованих інтересах або інтересах груп, 
зацікавлених в обмеженні інформації. Це, зреш-
тою, юридичний документ, у процесі “народжен-
ня” якого на певному етапі були заблоковані пізна-
вальні процеси, і він “з’явився” гносеологічно не-
досконалим. І саме в тих його ланках, де колись 
було щось не враховане, недопізнане, цей закон 
буде давати “збої”, проявляти свою неефективність. 

Неефективність - це результат певної не-
допізнаванності норм, це свідчення їх негносео-
логічності. Гносеологічність норм права - найне-
обхідніша умова їх істинності. Істинність є голо-
вним принципом поєднання нормативності та 
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справедливості. Справедливість не може бути 
хибною, істина ж не може бути ненормативною. 
Несправедливість норми є опосередкованим кри-
терієм її неістинності. Зумовленість справедливо-
сті пізнанням з необхідністю породжує проблему 
гносеологічного обгрунтування права як такого, 
що має за основну свою мету втілення в суспільні 
відносини ідеалів справедливості. Функція роз-
криває сутність, сутнісну залежність. Універсаль-
ність, інтенсивність пізнавальної функції права 
свідчить про пізнавальну сутність, гносеологічну 
природу права. Але який насправді пізнавальний 
потенціал права, у чому специфіка правової істи-
ни, на відміну, скажімо, від істини наукової чи 
релігійної, чим відрізняються методи юридичної 
науки від методів дослідження інших наук – ці та 
подібні проблеми в сукупності своїй утворюють 
“критичну масу”, достатню для формування пред-
мета самостійної філософсько-правової науки – 
гносеології права, яка саме й покликана розкрити 
пізнавальну природу права, виявити закономірно-
сті правового пізнання як необхідної умови функ-
ціонування самого права. 

Пізнавальні проблеми права завжди корис-
тувалися увагою правознавців, і об’єктивно вони 
не можуть не бути постійним предметом дослі-
джень юридичної науки. Проте так склалося, що 
пізнавальна проблематика в цих дослідженнях, 
як правило, зводиться до проблем методології 
правового пізнання. Але очевидне й те, що будь-
який метод чи методологія як система методів 
має бути онотологічно й гносеологічно обгрун-
тованим: інша онтологія – інша й методологія. 
Навіть у межах тільки однієї позитивістської па-
радигми, наприклад, методи аналізу, що викори-
стовуються класичним юридичним позитивіз-
мом, кельзенівським нормативізмом і аналітич-
ною юриспруденцією, істотно різняться між со-
бою в силу прийнятих ними принципово відмін-
них онтологічних (закон, норма, мова) засад. 
Тим більша гносеологічна некоректність спосте-
рігається в дослідженнях із загальної теорії пра-
ва, коли в її систему методології включають ме-
тоди, які виходять із взаємовиключних онтологі-
чних підстав. Система методології тоді постає ек-
лектичною сукупністю всіх можливих методів 
правового пізнання незалежно від онтологічних та 
концептуальних підстав їх формування. Одним із 
завдань гносеології права в даному випадку є ви-
явлення онтологічних засад того чи іншого право-
вого методу й обгрунтування в такий спосіб його 
реального евристичного потенціалу. Гносеологія 
тут постає єднальним ланцюжком між певною 

правовою теорією, її методом та фундаменталь-
ними філософсько-онтологічними засадами, на 
яких вони грунтуються. Так чи інакше, без гносе-
ологічної експертизи будь-який пізнавальний ме-
тод “зависає в повітрі”, його пізнавальні межі реа-
льно не визначені, а отже, адекватне й ефективне 
використання його стає проблематичним. 

Основним джерелом пізнавальної інтенсив-
ності права є механізм трансформації досягнень 
соціально-історичного пізнання у структуру норм 
та нормативно-правових приписів. Позитивний 
досвід суспільства поступово формулюється у 
відповідні схеми, моделі поведінки суб’єктів і со-
ціальних груп, способи предметно-практичної ді-
яльності, яким надається статус обов’язкових, 
тобто держава бере їх під свій захист і контроль, і 
вони набувають правової форми. Таким чином, 
норма права є концентрованим виразом результа-
тів соціального пізнання  і за своїм походженням 
має пізнавально-практичний характер, відзнача-
ється гносеологічно зумовленими процесами ге-
нези та функціонування. А система норм права 
суспільства в цілому на тому чи іншому етапі його 
розвитку є показником загальносоціальних проце-
сів пізнавального характеру та відображенням їх 
позитивних чи негативних результатів.  

Оскільки норма права є наслідком соціаль-
но-історичних процесів пізнання, тобто має гно-
сеологічну природу, вона сама не може поставати 
і функціонувати інакше як пізнавальний процес. 
Адже істина, коли вона тільки фіксується і стає 
статичною, зразу ж перестає бути істиною. Такою 
вона може перебувати тільки в динаміці, тільки як 
пізнавальний процес. Цей момент пізнавальної 
інтенсивності права проявляється не тільки в ди-
наміці структурних елементів норми права – гіпо-
тезі, диспозиції, санкції, але й на рівні основного її 
елемента – диспозиції. Те, що в гносеології розу-
міється як істина, хибність і невизначеність, у 
структурі диспозиції норми права трансформу-
ється в обов’язковий, заборонений чи дозволе-
ний типи поведінки. Правозобов’язуючі диспо-
зиції норми є перетворені в належні форми пове-
дінки, визнані як істинні і корисні для суспільст-
ва. Правозабороняючі диспозиції норм відобра-
жають хибні і шкідливі для суспільства форми 
поведінки. Гносеологічно невизначеними є пра-
водозволяючі диспозиції, в яких формулюються 
моделі поведінки, про які не можна однозначно 
стверджувати, є вони в тенденції корисними чи 
шкідливими для суспільства. Саме через ці фор-
ми поведінки право передусім здійснює розвідку 
функціонального стану соціальних відносин. До-
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зволена поведінка, яка виявила свої шкідливі на-
слідки в диспозиції норми права, з часом пере-
творюється в заборонені моделі поведінки, та ж, 
що вочевидь корисна для подальшого розвитку 
суспільства – відповідно в обов’язкові моделі 
поведінки. Пізнавальну роль соціального експе-
рименту можуть відігравати й обов’язкові форми 
поведінки, якщо вони встановлюються як гіпоте-
тично належні, а не як перевірений результат 
практики. Їх подальший правовий статус зале-
жить від характеру подальших соціальних нас-
лідків. Отже, право постає як інтенсивний гносео-
логічний процес, у якому позитивний соціальний 
досвід набуває правових форм, останні ж самі ста-
ють активними агентами соціального пізнання. 

Істотними складовими пізнавально-право-
вого процесу є постійно діючі детерміанти, конс-
танти права, що визначають характер його інтен-
сивності, глибини, об’єктивності і загальної 
спрямованості. До них належать соціально-істо-
рична, національно-психологічна, аксіологічна, 
логічна тощо. Взаємозв’язок і взаємозумовле-
ність дії вказаних постійних чинників правового 
знання вказує на те, що право у своєму розвитку 
і функціонуванні постає як динамічна і цілісна 
гносеологічно-правова система, в якій зміна суб-
стратних характеристик чи способу дії якогось з 
елементів з необхідністю впливає на інші і сис-
тему в цілому. Отже, пізнавальна природа права 
має системний характер, тому й проблема гносе-
ологічного обгрунтування права може розв’язу-
ватись тільки у формі комплексного дослідження 
дії і взаємодії основних чинників пізнавально-
правового процесу. 

Загальноприйнята висока оцінка соціаль-
ного чинника розвитку і пізнання права, однією з 
основних цілей якого є гармонізація суспільних 
відносин, не узгоджується з фактом наявності 
трьох основних типів концепцій, у яких дається 
інтерпретація гносеологічної взаємодії структури 
“право - суспільство”. До них належать: 1) кон-
цепції, згідно з якими основною детермінантою 

правового розвитку є соціальні фактори. Це всі 
соціологічно-правові концепції, від суто редук-
ціоністських і до сучасних структурно-функ-
ціональних її різновидів. Сутність їх у тому, що 
очевидний факт прагматистського використання 
права як знаряддя соціальної самоорганізації 
вважається незаперечною демонстрацією його 
соціального походження і соціальної сутності;  
2) концепції, згідно з якими право є самодо-

статнім природним феноменом і тому підко-

ряється власним закономірностям розвитку. 

Усі вчення даного типу належать, звичайно, до 
природно-правових концепцій права. Їх розмаї-
ття пояснюється тим, що сама природа права 
розуміється по-різному – як психологічна, тео-
логічна, екзистенційна і т.д. Але спільним для 
них є те, що функціювання і розвиток права тут 
розуміється власне як його саморозвиток, а не 
як функція якихось зовнішніх факторів; 3) кон-
цепції, згідно з якими і право, і суспільство є са-

мостійними і самодостатніми феноменами, але 

їх розвиток можливий тільки за умови постійної 

взаємодії права з суспільством. Як право немо-
жливе без суспільства, так і суспільство немож-
ливе без права. Водночас вони остаточно не ви-
значають одне одного і мають свої власні онто-
логії, субстанціально не перетинаються. Концеп-
ції даного типу є проміжними між означеними ви-
ще, оскільки своєрідно уникають притаманних їм 
крайнощів редукціонізму і догматизму і саме вони 
передбачають наявність складного механізму гно-
сеологічної взаємодії суспільства і права. Якщо 
сформулювати загальну історичну періодизацію 
особливостей гносеологічної дії соціального чин-
ника пізнавально-правового процесу, то потрібно 
виділити такі етапи: 1. Етап римського права – 
нагромадження різноманітного юридичного до-
свіду і переважно емпіричний розвиток права під 
безпосереднім впливом інтенсивного розвитку 
соціально-економічних умов. Це етап безпосере-

дньої дії соціально-історичної константи.           

2. Етап середньовіччя – латентний розвиток пра-
вової теорії на основі внутрішніх джерел конце-
птуалізації та початок формування замкнутих 
національно визначених правових систем на ос-
нові звичаєвого права. Це етап опосередкованої 

дії соціально-історичної константи. 3. Етап 

формування імперій і національно-правових си-

тем XVII-XIX cт. (Новий час) – об’єднання тен-
денцій національно-правового розвитку і теоре-
тичних досягнень правової науки в обгрунтуван-
ні національних систем права сучасного типу. Це 

етап національно визначеної дії соціально-

історичної константи. 4. Сучасний етап світової 

та європейської інтеграції – інтенсифікація соціа-
льно-історичних факторів, що детермінують потре-
бу в порівняльних теоретико-правових досліджен-
нях, спрямованих на виявлення універсальних нор-
мативних структур, здатних концептуально асимі-
лювати національно визначені правові конструкції і 
виразити їх у загальнотеоретичній і загальноприй-
нятній формі. Це етап національно індиферентної 

дії соціально-історичної константи. 
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Логічно продовжуючи дану періодизацію, 
можна зробити припущення, що наступним ета-
пом гносеологічно-правового процесу (звичайно, 
під впливом відповідних соціальних чинників) 
буде виявлення фундаментальної ролі націона-
льних факторів як істотних, концептуально-
структурних детермінант правового розвитку. 

Динаміка політико-владних відносин є на-
йоперативнішою формою реагування на глибин-
ні соціально-економічні процеси, які відбува-
ються в суспільстві, специфічною формою соці-
ального пізнання, яке знаходить своє відобра-
ження в державно-правовій стратегії і тактиці, а 
на науковому рівні – у відповідних політичних 
концепціях. Специфіка дії політичних чинників 
правового розвитку проявляється в закономірно-
му балансуванні об’єктивних і суб’єктивних (ін-
коли у формі ідеологічних) важелів реалізації 
державою своєї суперечливої природи (воля до 
могутності і забезпечення демократичних свобод 
та загального добробуту). Основним джерелом 
розвитку політичної науки як такої, що якраз і має 
своїм предметом державно-владні процеси, є по-
стійне розв’язання фундаментальної гносеологічної 
суперечності об’єктивності та ідеологічності, зумо-
вленої як службовою функцією цієї науки, так і її 
претензіями на істинність і науковість.    

На функціонування права як соціального 
інституту істотно впливає дія психологічних 
констант, що відображають специфічну структу-
ру і динамічні особливості людської свідомості і 
які є ареною найскладніших гносеологічних 
процесів праворозуміння і правореалізації. Якщо 
норми права, закони не торкаються свідомості 
людини, залишають її байдужою, тоді самі вони 
втрачають усякий сенс, адже регулятивність 
складає основне призначення правових норм. Не 
врегульовуючи поведінку людей, норми права 
самі перестають бути правовими. Так чи інакше, 
свідомість людини, її психологія і передусім воля 
є безпосереднім предметом впливу законодавства 
і всієї правової системи суспільства. Ефективність 
цього впливу визначає ефективність права зага-
лом, міру його регулятивності та характер право-
порядку в цілому. Тому є певні підстави в цілої 
низки концепцій психологічного плану для ради-
кальної трансформації гносеологічних параметрів 
дослідження права: на відміну від сукупності 
об’єктивних інститутів і норм, предметом тепер 
стає атрибутивно-імперативна динаміка правових 
емоцій. Правова поведінка проявляється як тота-
льна динаміка інтелектуально-психологічних про-
цесів. Справедливість як інтуїтивне правове по-

чуття постає психологічною константою право-
відносин, а інститути держави і права формуються 
як їх специфічні проекції. Абсолютизація значен-
ня психологічного чинника у відповідних концеп-
ціях тільки підкреслює його значення і виправдо-
вує фундаментальний гносеологізм, характерний 
для сучасної науки психології права, яка й має 
основним і кінцевим завданням своїм розробку 
теорії структурно-функціональної дії психологіч-
них констант у процесі правореалізації та право-
вого пізнання. Своєрідним перетином психологі-
чної та соціально-історичної констант правового 
пізнання є вплив національного чинника на ха-
рактер загального розвитку правових систем, які 
в кінцевому підсумку постають специфічним 
національно визначеним способом відображення 
соціальної матерії в нормативно-правових моде-
лях поведінки.  

На відміну від естетичного пізнання, що 
оперує образами, і від логічного, для якого пре-
валюючим є формулювання своїх результатів у 
поняттях і судженнях, право є передусім різно-
видом нормативно-оціночного відображення сві-
ту. Для останнього характерне визначення нале-
жних форм поведінки (норм), виходячи з певних 
прийнятих у суспільстві цінностей, а відтак і 
оцінка конкретної поведінки як правомірної чи 
неправомірної вже з погляду цих прийнятих 
норм. Причому норми можуть породжуватися не 
тільки безпосередньо з цінностей, а й опосеред-
ковано - як наслідок негативної оцінки реальної 
ситуації та спосіб її виправлення. В обох випад-
ках ми бачимо присутність явно чи неявно при-
йнятих у суспільстві цінностей, необхідність 
процедур оцінювання та виведення в їх процесі 
певного роду норм як форм належної (що відпо-
відає цінностям) поведінки. Отже, аксіологічні 
(ціннісні) аспекти права визначають пізнавальну 
динаміку його іманентної структури. Та вказа-
ний момент не завжди поставав однозначно оче-
видним. Право в системі культури може постава-
ти як цінність і як антицінність. Типовим для 
більшості наукових досліджень є таке вивчення 
права, яке заздалегідь приймає за аксіому пози-
тивну цінність права і вже на цій постулятивній 
основі розглядає структурні, функціональні та 
інші особливості природи права. Проте позитив-
на соціальна цінність права є такою “аксіомою”, 
яка ще сама потребує обгрунтування, в усякому 
разі, реального теоретичного аналізу. Суспільст-
во і право – взаємопов’язані й відносно незалеж-
ні динамічні системи, які перебувають між со-
бою у відношенні гармонійної взаємодії, стиму-
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люючи розвиток одне одного, і у відношенні 
протидії, гальмуючи еволюційні процеси розвит-
ку вказаних систем. Саме в останньому випадку 
право може поставати як антицінність з точки 
зору своєї загальної значущості. 

Антицінність права може проявлятися в 
чотирьох основних формах. Як пасивний еле-
мент соціальної системи, який суспільство вико-
ристовує в своїх цілях, право може: 1) бути ви-
користаним в “антиправових” цілях, коли держа-
вою приймаються неправові закони, антинародні 
нормативні акти, що нехтують правами людини; 
2) свідомо не використовуватися для реалізації 
справедливості внаслідок відповідної зацікавле-
ності певних соціальних прошарків чи особистих 
інтересів окремих індивідів, груп, наділених 
владою. Як відносно незалежна самостійно фун-
кціонуюча органічна система, яка сама активно 
може впливати на розвиток суспільства, право 
може: 3) опираючись на принципи стабільності й 
авторитету закону, стояти на заваді правового 
оформлення необхідних соціальних змін; 4) на-
впаки, “перерегулювати” в нормативному плані 
певні соціальні відносини і цим завдати шкоди їх 
природному, органічному розвитку. 

На різних етапах соціальної динаміки цінніс-
ні й антиціннісні властивості права постійно змі-
нюються в своєму співвідношенні, хоча їх перма-
нентне й одночасне існування характерне для супе-
речливої, антиномічної природи права. У цілому 
ціннісно-антиціннісна динаміка права відіграє роль 
потужної аксіологічної константи правового розви-
тку і правового пізнання. Роль логіки в праві зна-
чно важливіша, ніж надання нормам формальної 
визначеності, а законодавству - системної стро-
гості та несуперечливості. Логіка є гносеологіч-
ним механізмом породження права, засобом його 
реалізації та методом розкриття його сутності, 
іншими словами однією з найістотніших конс-
тант функціювання і пізнання права.  

Суто формального, чисто структурного ас-
пекту права, який би не визначався реальним 
правом, просто не існує. Завжди відбувається 
взаємодія і взаємозлиття формального і правово-
го, утворюється певна формально-правова синк-
ретичність. Закономірності її функціонування 

вивчає юридична логіка - наука про правовий 
метод. Отже, метод права – не суто правовий і не 
суто логічний, а синкретичний логіко-правовий 
метод, який відображає формально-змістовну 
залежність права. Оскільки метод завжди зумов-
люється предметом, то в даному разі логіка як 
метод зливається з самим правом, трансформу-
ється в ньому, стає юридичною логікою. І навпа-
ки, логічна природа права породжує правову ло-
гіку як свій метод саморозкриття і самореаліза-
ції. З урахуванням сучасного рівня логіко-юри-
дичних знань у загальному плані визначення 
предмета юридичної логіки може бути сформу-
льоване так: юридична логіка - це наука, яка ви-
вчає закономірності застосування логічних тео-
рій у правовому пізнанні та юридичній практиці. 

Найпотужнішим джерелом гносеологічної 
інтенсивності права є об’єктивна необхідність 
постійного розв’язання фундаментальних супе-
речностей, притаманних самій сутнісній природі 
права і таких, що утворюють низку діалектичних 
констант правового пізнання. До них слід відне-
сти суперечність між державою і правом (як зво-
ротня сторона їх взаємозв’язку і взаємозумовле-
ності), яка і породжує проблему розбудови пра-
вової держави; між належним (норма) і наявним 
(реальність), яка породжує проблему правових 
цінностей і проблему обгрунтування права як 
нормативно-оціночної форми духовно-практич-
ної діяльності й пізнання; між об’єктивним і 
суб’єктивним у праві; між матеріальним правом і 
процесом, публічним і приватним правом, дер-
жавою і особистістю, особистістю і правом то-
що. Юридичною наукою, головним предметом до-
слідження якої є саме аспект суперечливості право-
вої матерії і розробка механізмів їх перманентного 
розв’язання є юридична конфліктологія. 

Отже, право у своєму виникненні, розвитку 
і функціонуванні постає як тотальний пізнаваль-
ний процес. Пізнання є формою існування права. 
І тому у випадку свідомого блокування чи 
об’єктивної стагнації пізнавально-правових про-
цесів поступово втрачається ефективність права 
як регулятора соціальних взаємодій. Без забезпе-
чення і реалізації процесів пізнання право пере-
стає бути правом і перетворюється в безправ’я. 

 

Стаття надійшла до редколегії 30.12.2000 р.                         

                                                                                      A.A. Kozlovskiy  

LAW  AS  COGNITIVE  PROCESSES 

Summary 

The artical studies the facts of origin, development and functioning of law as such which are stipu-
lated by the appropriate cognitive processes.  
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СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРІАТУ 

ВІЙСЬКОВИХ СПРАВ ЗУНР 

 
9 листопада 1918 р. було утворено перший 

уряд ЗУНР – Тимчасовий Державний Секретарі-
ат (3 грудня 1918 р. – Рада Державних Секрета-
рів), а в його складі – Державний Секретаріат 
Військових Справ (далі – ДСВС). Структура 
ДСВС в цілому відповідала організації військо-
вого міністерства Австро-Угорщини і включала 
18 функціональних відділів: загальний, персона-
льний, мобілізаційний, муніційний, артилерії, 
кінноти, летунства, технічний, санітарний, заліз-
ничний, зв’язку, інтендантський, харчовий, вете-
ринарний, духівництва, судівництва, письмен-
ний, пресовий [12, с.48]. Державний секретар 
полковник Д.Вітовський був підзвітний безпосе-
редньо Українській Національній Раді та її пре-
зиденту Є.Петрушевичу. Його заступником (То-
варишем Державного Секретаря) був призначе-
ний уродженець підльвівських Лисинич, талано-
витий штабист Петро Бубела [7, с.111].  

Переважна більшість документів ДСВС 
щодо розбудови збройних сил ЗУНР публікува-
лась у його офіційному друкованому органі “Ві-
стнику Державного Секретаріату Військових 
Справ”. Усі документи ДСВС можна згрупувати 
у 17 проблемних блоків: 1) військово-терито-
ріальне адміністрування (12 документів); 2) мо-
білізаційні заходи (демобілізація, мобілізація, 
призов до війська і звільнення з нього; 3) війсь-
кові кадри (13 документів); 4) структура військ 
(6 документів); 5) матеріально-фінансове забез-
печення особового складу (15 документів);        
6) творення апарату військового управління (4 
документи); 7) військове судівництво (13 доку-
ментів); 8) озброєння і військова амуніція (7 до-
кументів); 9) підвищення військових звань (4 до-
кументи); 10) організація служби духівництва і 
культів (8 документів); 11) інтендантська служба 
(7 документів); 12) медично-санітарна служба (9 
документів); 13) організація армійського кінного 
господарства (8 документів); 14) ветеринарна 
служба (5 документів); 15) охоронні заходи (4 
документи); 16) ідейне виховання (1 документ); 
17) різне (інше) – понад 30 документів. 

Уже сама проблематика прийнятих Держа-
вним Секретаріатом військових справ докумен-
тів дає можливість зробити певні висновки. По-

перше, - це домінування документів, що безпо-
середньо стосуються людини (рядових стрільців, 
підстаршин і старших усіх рівнів). Сюди нале-
жить віднести документи, що стосувались мате-
ріально-фінансового забезпечення особового 
складу, створення запасів харчів, одягу, різного 
ужиткового спорядження і матеріалів для війсь-
ка, облаштування казарм, медичного обслугову-
вання особового складу, присвоєння чергових 
звань і нагородження військовими відзнаками, 
задоволення духовних і культових потреб. З цих 
питань було прийнято 43 документи, тоді як з 
питань озброєння і військової амуніції – лише 7 
документів. Попри ці турботи пріоритетними для 
ДСВС були такі питання: військово-терито-
ріальне адміністрування, мобілізаційні заходи, 
підготовка військових кадрів, удосконалення 
структури військ, забезпечення їх зброєю, боє-
припасами та іншою військовою амуніцією, 
створення кінного парку збройних сил. Цим ва-
жливим, продиктованим логікою розвитку подій 
питанням загалом присвячено 60 документів. 
Окремо слід виділити 13 документів, присвяче-
них проблемі військового судівництва, без якого 
неможливо було б вести мову про побудову 
збройних сил на державницьких засадах.  

13 листопада 1918 р. можна вважати ви-
значним в історії ДСВС – цього дня УН Радою 
було ухвалено низку нормативно-правових актів, 
які дали початок розбудові національних зброй-
них сил. Найперше було прийнято Військову 
Присягу. Кожний український вояка зобов’язу-
вався слухняно виконувати накази верховної 
влади ЗУНР, керівництва військового відомства. 
13 листопада було також затверджено: 1) Поділ 
території ЗУНР на три військові області:            
а) Львів, б) Станиславів, в) Тернопіль; 2) Поділ 
території ЗУНР на 12 військових округів. До об-

ласті Львів входили: округ Львів (політичні пові-
ти Львів, Сокаль, Жовква, Городок, Рудки); 
округ Перемишль (Перемишль, Мостиська, Доб-
ромиль, частина Березова, Санік, Лісько); округ 
Рава-Руська (Рава-Руська, Ярослав, Яворів, Ці-
шанів); округ Самбір (Самбір, Старий Самбір, 
Турка, Дрогобич). До області Станиславів вхо-

дили:округ Станиславів (Станиславів, Богород-
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чани, Надвірна, Товмач); округ Стрий (Стрий, 
Жидачів, Сколє, Долина, Калуш); округ Коломия 
(Коломия, Печеніжин, Косів, Снятин, Городен-
ка); округ Чернівці (Чернівці, Кіцмань, Заставна, 
Вашківці, Серет, Вижниця, Сторожинець). До 

області Тернопіль входили: округ Тернопіль (Те-
рнопіль, Збараж, Скалат, Теребовля); округ Зо-
лочів (Золочів, Радехів, Камінка Струмилова, 
Броди, Зборів); округ Чортків (Чортків, Бучач, 
Гусятин, Борщів, Заліщики); округ Бережани 
(Бережани, Бібрка, Перемишляни, Рогатин, Під-
гайці). Отже, згідно з цим Розпорядом на тери-
торії ЗУНР створювалось 3 обласні, 12 окружних 
і 59 повітових Військових Команд (хоча щодо 
повітових Військових Команд є й інші дані) *. 
Однак уже на день затвердження Розпоряду 
округ Чернівці був окупований румунськими 
військами (11 листопада), в листопаді були оку-
повані поляками Львів, повіти Перемишль, Ся-
ник, Добромиль, Чесанів, Березів, Лісько, Яро-
слав, а повіти Львів, Городок, Рава-Руська, Со-
каль, Мостиська, Рудки опинилися у фронтовій 
смузі. У прийнятий військово-адміністративний 
поділ довелося спішно вносити зміни. 

Оцінюючи роль трьох областей і їхніх Вій-
ськових Команд, мусимо визнати, що у швидко-
змінній військовій обстановці вони виявилися 
зайвою ланкою і на практиці ДСВС співпрацю-
вав з Окружними Військовими Командами, що 
значно підвищувало ефективність оперативного 
керівництва. Що ж до конкретної діяльності 
Окружних Військових Команд в умовах війни, то 
на них покладались надзвичайно важливі за-
вдання: мобілізація, вишкіл новобранців, форму-
вання бойових частин і підрозділів для фронту; 
підготовка старшинських і підстаршинських ка-
дрів різних родів зброї у відповідних структурах 
ОВК; охорона запілля, забезпечення громадсько-
го порядку в тилу; виявлення, збір та охорона 
військового і державного майна та комунікацій; 
охорона цивільного населення і боротьба зі шпи-
гунами й диверсантами [7, с.117; 17, с.114]. 

Незважаючи на супротив значної частини 
УН Ради створенню регулярної армії, 13 листо-
пада 1918 р. ДСВС вдалось провести пакет нор-
мативно-правових актів з цього надзвичайно ва-
жливого питання. Перш ніж приступити до ство-
рення на правових засадах власної армії, потріб-
но було розпустити австро-угорські частини і 

                                                           
* У монографії М.Литвина “Українсько-польська 
війна 1918-1919 рр.” називається 60 повітових 
Військових Команд. 

з’єднання, що дислокувалися в Галичині. Таким 
чином, другим за важливістю (після Присяги) 
документом був ІІ.Розпоряд (ВВк. 2. – Е. З. Де-
мобілізація). Суть цього Розпоряду виражена у 
підзаголовку: “Про демобілізацію всіх австро-
угорських військових частин, з’єднань і 
об’єднань, організацій, установ та закладів вій-
ськового характеру і передачу всього їхнього 
рухомого і нерухомого майна у власність ЗУНР” 
[3, с.2], що і було здійснено у короткий термін 
зусиллями апарату ДСВС, окружних і повітових 
Військових Команд. До ЗУНР перейшла значна 
частина зброї, амуніції, технічних засобів, коней, 
різноманітних запасів і резервів (продовольства, 
фуражу, пального, одягу, медикаментів тощо), 
що стала матеріально-технічною базою для ство-
рення УГА. Розпорядом ІV від того ж таки 13 
листопада 1918 р. оголошувалась часткова мобі-
лізація. Досить грунтовним слід вважати ХХІІІ 
Розпоряд про призов до війська від 2 лютого 
1919 р. [1, с.5]. Отже, на початку 1919 р. ДСВС 
виробив чітку систему поповнення особим скла-
дом збройних сил і втілював її на практиці дово-
лі ефективно. 

Вся робота Державного Секретаріату Вій-
ськових справ була спрямована на створення на-
ціональної армії, здатної захистити суверенітет 
молодої держави. На національну українську ар-
мію, яка зі самого початку отримала назву Укра-
їнська Галицька Армія (УГА), покладалась роз-
робка і здійснення військових операцій, іншими 
словами – ведення війни. На чолі УГА стояла 
Начальна Команда Галицької Армії* (НКГА, до 8 
листопада 1918 р. – Українська Генеральна Ко-
манда), яка була безпосереднім вищим органом 
керівництва збройних сил ЗУНР. НКГА мала 
відповідно до своїх завдань організаційну струк-
туру, що постійно вдосконалювалась. Очолював 
Начальну Команду, а відтак і Галицьку Армію, 
Головний Командант. Він був підзвітним перед 
виділом Української Національної Ради, який 
його призначав і відкликав. З 1 листопада 1918 р. 
цю посаду займав Д.Вітовський, з 5 листопада 
того ж року – полковник Г.Коссак, з 9 листопада 
– полковник Г.Стефанів і з 10 грудня 1918 р. – 
генерал М.Омелянович-Павленко,  у червні 
1919р. його замінив генерал О.Греков, у липні 
1919 р. генерал М.Тарнавський, а в листопаді – 
генерал Й.Микитка. 

                                                           
* У більшості документів ДСВС НКГА назива-
ється Начальною Командою Українських Військ 
(НКУВ). 
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Штаб-квартира НКГА спочатку була у 
Львові, з 22 листопада – в Куровичах, з 25 лис-
топада – в Бережанах, невдовзі – у Бібрці, з 20 
січня 1919 р. – в Ходорові, а в червні 1919 р. – в 
Бучачі і Чорткові. На початку свого існування 
НКГА мала невелику кількість старшин і спро-
щену структуру. Крім Головного Команданта і 
його заступника – начальника штабу, до її складу 
входили референти: артилерійський, муніційний, 
зв’язку, розвідки, харчування, санітарний, 
польової жандармерії, самохідний, обозний, по-
повнень і пресовий. З часом структура її розши-
рювалась і ускладнювалась відповідно до потреб 
керування військами. У січні-червні 1919 р. вона 
мала такий вигляд: Головнокомандувач, началь-
ник штабу – командант штабу. Окремо операти-
вний штаб, який складався з 8 відділів: операти-
вний, зв’язку, розвідки, муніційний, летунства 
(авіаційний – В.Р.), артилерії, залізничних шля-
хів, самохідний. Окремо матеріально-технічне 
управління – із 9 відділів: персональний, інтен-
дантський, санітарний, технічний, ветеринарний, 
судівництва, духівництва, жандармерії, польової 
пошти. Окремо пресова квартира з референтами 
– по семи напрямах: організаційний, видавничий, 
інформаційний, історичний, вічевий, бібліотеч-
ний, театральний. Окремо команда запілля, яку 
становила старшинська піхотна школа. І окремо 
запасні курені – саперний і артилерійський [7, с. 
125-126]. Проведення в ЗУНР водночас військо-
во-територіальних, адміністративних і мобіліза-
ційних заходів створили передумови для розбу-
дови власних збройних сил.  

У цьому комплексі орагнізаційно-техніч-
них питань створення національних збройних 
сил, які постали в ті дні перед Держсекретаріа-
том Військових Справ, чільне місце, поза сумні-
вом, посідало питання кадрів. Більшість дослід-
ників (в Україні й діаспорі) цілком слушно акце-
нтують на катастрофічній нестачі в українському 
війську для ведення бойових дій кваліфікованих 
командних кадрів, передусім вищої ланки. Це 
пояснювалося декількома обставинами, найпер-
ше тією, що основним джерелом поповнення 
власної армії офіцерськими кадрами могла бути 
лише австрійська імперська армія, в якій україн-
ці, порівняно з іншими недержавними народами, 
були більш упослідженими і мало кому з них, 
незважаючи на природні здібності, вдавалось 
вибитись в офіцерську касту. Тому не дивно, що 
на 1000 офіцерів австрійської армії українців 
було лише двоє, в той час як поляків – 27 [13, 

с.323]. Ця диспропорція суттєво позначилася на 
всьому ході українсько-польської війни. 

Однак вивчення і висвітлення українськи-
ми дослідниками (за окремими винятками) [5; 7] 
діяльності старшинського складу низових ланок 
УГА, а тим паче підстаршинського (унтерофі-
церського або сержантського) корпусу, солдат-
ської маси (основи будь-якої армії) – свідомо чи 
несвідомо – відійшло на задній план. Хоча саме 
слово “кадри”, як військовий термін, означає всю 
сукупність особового складу від солдата до ге-
нерала або маршала, де однаково важливі кож-
ний рівень, кожна ланка, кожний механізм (ос-
новний, допоміжний, резервний тощо). 

На відміну від більшості дослідників, які 
розпочинають розгляд кадрової проблеми в укра-
їнському війську з командного складу, і то пере-
важно вищої ланки, почнемо з низової, базової 
ланки. На початках рядове українське воїнство 
часто було недисциплінованою і некерованою, 
безвідповідальною та байдужою до високих 
державницьких ідеалів масою, чому є безліч сві-
дчень. Так, напередодні Листопадового чину у 
складі шеститисячного львівського гарнізону 
було до трьох тисяч вояків-українців (переважно 
рядовий склад), але лише третина пристала до 
проведення революційної акції. Плануючи війсь-
ковий переворот, Центральний Військовий Комі-
тет розраховував на сили понад 2,5 тис. стрільців 
і старшин, але за якусь годину-другу до початку 
виступу виявилось, що в його розпорядженні 
всього 1400 стрільців і 60 старшин [8, с.37]. Від-
даючи належне патріотизмові, рішучості і відвазі 
всім, без винятку, учасникам Листопадового чину, 
мусимо, однак, визнати, що з точки зору військової 
науки крок цей був відчайдушно авантюрний. До-
сягнути успіху допоміг щасливий збіг обставин.  

До ейфоричної патріотичної патетики, на 
нашу думку, слід віднести і твердження окремих 
авторів, у тому числі й такого авторитетного, як 
Михайло Лозинський, що у зв’язку з виступом 
поляків (вже пополудні 1 листопада) на допомо-
гу Львову рушили з усіх кінців Галичини вчора-
шні воїни-українці австрійської армії й доброво-
льці [9, с.204]. Насправді ж організатор і керів-
ник Листопадового чину Дмитро Вітовський був 
приголомшений, коли того ж таки 1 листопада 
начальник штабу Сень Горук доповів йому, що із 
понад 1400 вояків у строю залишились 648 стрі-
льців і старшин, решта розійшлись по домівках, 
хоча команди “розійдись” ніхто їм не давав. Він 
слав термінові тривожні телеграми до міських і 
військових комісарів, вимагаючи якнайшвидше 
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надіслати війська на захист Львова, – відгукну-
лись лише Золочів, Щирець і Кам’янка-Стру-
милова [8, с.47].  

Головно, через пасивність, інертність і не-
бажання галичан воювати, незважаючи на всі 
зусилля наступників Д.Вітовського – Г.Коссака і 
Г.Стефаніва, - до самого кінця боїв за Львів так і 
не вдалося створити не те що переважаючого, а 
навіть паритетного співвідношення українського 
військового угрупування до польського. На 21 
листопада (день відходу зі Львова) українська 
сторона мала сумарно всіх 3305 стрільців і стар-
шин [11, с.74]. В той час як у підпорядкуванні 
польського командування (за зведеною відоміс-
тю, датованою 25 листопада 1918 р.) числилось 
7172 жовніри і 1173 офіцери, в тому числі “бо-
йових” 414 офіцерів і 2777 жовнірів – решта бу-
ла в резерві [4], а надійний резерв – це перша 
вимога при веденні бойових дій. 

Окрім низької якості рядового і унтер-
офіцерського особового складу, гострою про-
блемою був брак підофіцерів і офіцерів усіх рів-
нів. Тому ДСВС наказом від 16 листопада 1918 
р. вчинив, на наш погляд, цілком правильно, 
провівши через Окружні Військові Команди ре-
візію всього особового складу наявних військ 
республіки і оголосивши постійний контроль за 
кадровими змінами у війську. Особливо гостро 
нестача кадрів військових спеціалістів відчува-
лася в артилерії, про що свідчать два важливих 
накази ДСВС, видані упродовж двох тижнів у 
грудні 1918 р. [4, с.3-4]. 

Про кадровий “голод” на фахівців медици-
ни в українському війську свідчить прийняття 
ДСВС “Тимчасового санітарного поучення для 
Окружних Команд”. Це – вказівка із 9-ти пунктів 
з організації медико-санітарної служби у війську. 
Привертає увагу 5-й пункт: “До служби лікарсь-
кої в першій мірі належить покликати лікарів 
українців; в разі браку таких, належить брати до 
служби довірочних лікарів жидів за їх згодою і 
умовленим винагородженнєм” [3, с.3-4]. Схожий 
кадровий голод був і на військових залізнични-
ків, про що свідчив підписаний Д.Вітовським 
Наказ від 10 грудня 1918 р. 

Якщо при великих зусиллях корпус моло-
дшого офіцерського складу можна було ще сфо-
рмувати, то з офіцерами вищої ланки було над-
звичайно складно. Особливо не вистачало коман-
дних і штабних військових фахівців. Якщо навесні 
1919 р. польська армія на Галицькому фронті мала 
близько 30-ти генералів, то в УГА служило тільки 
два генерали-наддніпрянці [7, с.114]. Вище керів-

ництво ЗУНР і Державний Секретаріат Військо-
вих Справ усвідомлювали, що без використання 
високопрофесійних фахівців військової справи 
інших армій їм не обійтися. Вже на першому ета-
пі військового будівництва (листопад – грудень 
1918 р.) у розпорядження НКГА прибули високо-
кваліфіковані військовики-добровольці із УНР: ге-
нерали Михайло Омелянович-Павленко і Володи-
мир Гембачів, полковники Євген Мишковський, 
Іван Омелянович-Павленко, Микола Какурін, Бо-
рис Грубер, Джам Булат Кануков, підполковник 
Вільгельм Фідлєр, отамани Андрій Долуд, Кирило 
Карась та ін. [7, с.125]. Велику групу освічених 
військовиків-добровольців становили старші 
офіцери колишньої австро-угорської армії. Серед 
них були угорці (полковник Альойс Лєгар, під-
полковник Йосиф Папп де Яноші Ляйош), хор-
вати (полковник Степан Чмелик, підполковник 
Карло Штійшіц-Тернова), чехи (підполковник 
Карло Долєжаль, майори Антін Виметаль, Франц 
Тінкль) та німці (полковник Густав Ціріц, підпо-
лковники Антін Кравс, Альфред Шаманек, Кар-
ло Шльосер, Альфонс Ерлє, Арнольд Вольф, Фе-
рдинанд Льонер, Вільгельм Льобковіц, капітани 
Ганс Кох, Северин Байгерт, Карло Аріо та багато 
інших) [6, с.129]. Частина з них народилася і ви-
росла в Галичині, інші служили в українських 
частинах на території Галичини. 

Слід зазначити, що всі вони швидко врос-
ли в українське військо, сумлінно виконували 
службові обов’язки і зробили вагомий внесок у 
розбудову УГА. Під час війни їм довірялись високі 
посади командирів корпусів (А.Кравс, А.Вольф), 
бригад (А.Бізанц, К.Шльоссер, А.Виметаль) і особ-
ливо часто – штабні посади. Вони успішно просу-
вались по службі, зокрема, генералами стали 
А.Кравс, А.Вольф, Г.Ціріц [7, с.125]. Отже, така 
кадрова політика вищого керівництва ЗУНР та 
ДВСВС цілком себе виправдала. 

Важливою є роль ДСВС, і зокрема його 
керівника Д.Вітовського, у створенні військово-
го судівництва. Творилося воно на основі авст-
рійських законів про військове судівництво і, 
отже, відповідало європейським стандартам і 
міркам. Впровадження військового судівництва 
відіграло роль у зміцненні фронту і тилу, в утри-
манні порядку та здорового духу як серед війсь-
кових, так і серед цивільного населення. 

Чимале значення для зміцнення духу 
військ і моральної стійкості вояків мало впрова-
дження з ініціативи ДСВС, на базі австрійського 
капеланства, українського армійського духівни-
цтва і призначення Преподобником ДСВС пал-
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кого патріота й енергійного церковного діяча 
Миколи Їжака. 

За сім місяців існування ДСВС його очо-
лювали: полковник Дмитро Вітовський (9 листо-
пада 1918 р. – 13 лютого 1919 р.), полковник Ві-
ктор Курманович (16 лютого – 9 червня 1919 р.). 
Після проголошення 9 червня 1919 р. Диктатури 
ДСВС було розпущено, його функції перебрала 
Військова Канцелярія Диктатора Є.Петрушевича 
і Начальна Команда Галицької Армії (НКГА). 
Місцеперебуванням ДСВС почергово були: 
Львів (9-22 листопада 1918 р.), Тернопіль (22 
листопада 1918 р. – 2 січня 1919 р.), Станіславів 
(2 січня – 24 травня 1919 р.), Бучач (25 травня – 8 
червня 1919 р.).  

Робота, яку за підтримки вищих органів 
влади ЗУНР і за діяльної співпраці Начальної 
Команди УГА здійснив Державний Секретаріат 
Військових Справ, його апарат і регіональні 
структури, дала вражаючий результат – за яки-
хось 2,5-3 місяці було створено 100-тисячну ар-
мію європейського зразка. Цьому передувало 
вироблення широкої нормативно-правової бази, 
створення багатогалузевої і життєстійкої інфра-
структури військ. Таким чином, ДСВС Західно-
Української Народної Республіки з гідністю ви-
конав свою істинну місію створив Українську 
Галицьку Армію, яка з честю відстоювала ідею 
української національної революції, мужньо бо-
ролася до кінця проти різноманітних окупантів 
як зі сходу, так і з Заходу, будучи вірною завою-
ванням української державності. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

НА БУКОВИНІ ЗА АВСТРІЇ 
 
У державному праві багатонаціональної 

Габсбургської  монархії помітне місце належало 
інститутам, що регулювали проблеми правового 
становища національностей (Nationalitätenrecht) 
та мов (Sprachenrecht). Найпомітніші німецько-
мовні дослідження, присвячені цим інститутам, 
належать Е.Бернатзіку [15], Л.Гумпловичу [18], 
К.Хугельману [19],Р.А.Канну [23].Особливе міс-
це серед видань з історії австрійського права за-
ймають також ІІ і ІІІ томи багатотомного видан-
ня "Габсбургська монархія 1848-1918 років" [16, 
17]. В українській історіографії слід відзначити 
монографії О.Добржанського та С.Попика [3, 
12]. Але загалом можна констатувати, що (при 
різних об’єктах дослідження) вони не розкрива-
ють цілий ряд аспектів правового становища 
української мови на Буковині у 1774-1918 рр.  

Державний підхід до питання про мови на 
різних етапах перебування Буковини у складі 
Австрії не залишався незмінним. Приєднання 
Буковини до Австрії відбулося в кульмінаційний 
період австрійського абсолютизму. Максимальна 
централізація всього державного життя прояви-
лася і у  мовному питанні. Йосиф ІІ задумав вве-
сти повсемісно в установах і школах німецьку 
мову (як одну офіційну мову діловодства), щоб 
"через те сильніше пов’язані були між собою всі 
частини монархії і жителі їх були об’єднані міц-
ними узами братерської любові" [14, с. 407].       
В умовах абсолютизму національність і мова не 
відігравали ніякої ролі в Австрії. Австрійська 
держава мислилась як централізована, притому, 
зрозуміло, німецька. І хоча політика Йосифа ІІ 
щодо абсолютного утвердження німецької мови 
формально виглядала не як самоціль, а засіб для 
втілення комплексу ідей його "просвітницького 
абсолютизму", всі інші мови народів Австрії були 
зведені до рівня другорядних. Ця тенденція була 
продовжена його наступниками і доведена до абсу-
рду: навіть у середині ХІХ ст. стверджувалося, що 
через 25 років ніхто не буде говорити ні по-
угорськи, ні по-чеськи [13, с. 143]. Зрозуміло, про 
українську (рутенську) мову, не згадувалося. 

По-суті, до середини ХІХ ст. етнічної ста-
тистики на Буковині не було. А відсутність етні-
чної статистики не дає можливості точно визна-

чити національний склад населення того часу.    
З певністю можна констатувати лише те, що (в 
кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. і українці, і ру-
муни складали значну частину населення краю. 
На момент приєднання Буковини до Австрії фу-
нкції державної мови в краї виконувала волось-
ка. Однак, як свідчать чисельні документи (скар-
ги, судові свідчення, документи про право на 
володіння землею), в селах, де переважало укра-
їнське населення, продовжували писати староук-
раїнською мовою [2, с. 8]. Традиція писати в 
сільських установах по-українськи збереглась і в 
перші роки австрійського панування на Букови-
ні. Основною причиною цього був брак освіче-
них людей, які володіли б німецькою мовою. 
Однак урядовці в містах (у крайових і дистрикт-
них установах) вели діловодство виключно німе-
цькою мовою. Старі чиновники поступово замі-
нювалися новими – німцями, чехами і т.д. – носі-
ями всього німецького, в т.ч. німецької мови. 
Виняткова роль у поширенні німецької мови на 
Буковині належала німецькій колонізації краю. 

Конституційне регулювання мовного пи-
тання в Австрії було започатковане в ході рево-
люції 1848 р. Тоді конституційний комітет уста-
новчого рейхстагу, в якому працювали представ-
ники різних народів Австрійської імперії, визнав 
одним із конституційних принципів рівноправ-
ність народностей, їх культурну автономію. Як 
один із аргументів на користь цього висувалась 
наявність у кожної народності однакового інте-
ресу у визнанні державної значимості своєї мови. 
У первісному проекті, підготовленому депутатом 
Рігером, право на захист народності взагалі і її 
мови зокрема оголошувалося непорушним і га-
рантованим державою. Кожен повинен мати 
право на звернення рідною мовою до офіційних 
установ і отримання відповіді нею ж. Місцеві 
мови оголошувались рівноправними при від-
критті шкіл та вузів. В остаточному варіанті про-
екту від комітету § 21 викладений стисліше: "Ко-
жна народність має недоторкане право на захист 
і розвиток своєї національності взагалі і мови 
зокрема. Рівноправність всіх мов країни в шко-
лах, установах і громадському житті гарантуєть-
ся державою" [25, с. 12]. 
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Однак Кромерижський проект не втілився 
у життя (він міг бути представлений 13 березня 
1849 р. для затвердження рейхстагом). 4 березня  
1849 р. рейхстаг був розпущений, а Австрія 
отримала конституцію, даровану цісарем. Вона 
містила лише одне декларативне визначення що-
до національних мов у § 5: "Всі народності рів-
ноправні і кожна народність має право на захист 
і плекання своєї національної мови". 

Патент від 31 грудня 1851 р. звів нанівець 
всі демократичні нововведення щодо національ-
них прав, у тому числі й мовних. Неоабсолю-
тизм, утверджений цим патентом, і далі послуго-
вувався німецькою мовою як засобом у політич-
них цілях. Кожен службовець повинен був, при-
наймні теоретично, крім німецької володіти ще 
якоюсь земельною мовою, хоча ніколи не регла-
ментувалося, в якій мірі цих знань було достат-
ньо для службового користування. Чиновництво 
неоабсолютизму (та й пізніше!) було територіа-
льно мобільним, рухливим. Значення вивчення 
мов для нього часто підсилювалося посиланням 
на вислів Карла V: "Хто розуміє 5 мов, то вартий 
5-х чоловік" [22, с. 251]. 

Повернення Австрії до конституції започа-
ткував Лаксенбургський маніфест від 22 серпня 
1859 р. Однак ні він, ні Жовтневий диплом 
1860р., на Лютневий пантент 1861 р. не містили 
жодних положень стосовно прав народностей. 
Основним джерелом правового регулювання мо-
вного питання на Буковині після повернення Ав-
стрії до конституціоналізму став указ Міністерс-
тва внутрішніх справ від 3 грудня 1860 р., в яко-
му визначалося, що на Буковині поруч з німець-
кою діють як офіційні румунська та українська 
(рутенська) мови. Правда, в указі підкреслюва-
лося, що в політичних відомствах зберігається 
(як офіційна) німецька мова, а при поданні звер-
нень до них момуть використовуватися румунсь-
ка та українська мови. Державні відомства зо-
бов’язувалися під час усних слухань та при 
письмовому оформленні документів використо-
вувати зрозумілу для сторін мову. Іншими сло-
вами (як і в Галичині) німецька мова зберігала 
статус внутрішньої, службової мови державних 
установ, а українська "випиралася" у так зване 
зовнішнє діловодство [6, с. 40-41]. Зобов’язувала 
всі адміністративні і громадські органи Галичини й 
Буковини приймати заяви, написані кирилицею, і 
цісарська постанова від 10 квітня 1861 р. 

Ще одним підзаконним актом з мовного пи-
тання на Буковині стало розпорядження австрійсь-
кого міністерства юстиції від 17 серпня 1864 р., яке 

стосувалося використання крайових мов (визначе-
них указом 1860 р.) у судочинстві. Основні його 
положення зводилися до наступного. 

1. Суди Буковини при розгляді справ, в 
яких сторони володіють лише румунською або 
українською мовами, повинні проводити допити 
обвинувачених і заслуховування свідків мовою 
допитуваних (принаймні вирішальних моментів 
показань обвинувачених чи свідків). 

2. Якщо складання судової присяги вчиня-
лося українською чи румунською мовами, та 
протоколи повинні були (по можливості!) офор-
млятися цими ж мовами (принаймні текст прися-
ги мав вноситися до протоколу цими мовами). 

3. При розгляді кримінальних справ осіб, 
що розмовляли лише українською чи румунсь-
кою мовами, в заключних засіданнях мали брати 
участь лише ті судді, службовці прокуратури й 
адвокати, які володіли мовою обвинуваченого. 
Судові засідання (знову по можливості!) повинні 
були проводитися цими мовами, а вирок і його 
обгрунтування мали оголошуватися ними ж. 

4. При оформленні судових повісток всіх 
типів, постанов про опіку, протоколюванні смер-
тних випадків теж передбачалося використання 
української і румунської мов [20, S. 48-49]. 

На підставі названих нормативних актів 15 
лютого 1866 р. крайовим президентом було ви-
дане розпорядження № 699, за яким на Буковині 
визнавалося право користуватися у діловодстві 
німецькою, румунською і українською мовами 
[16, S. 251]. 

Наступним кроком у правовому регулю-
ванні мовного питання в Австрії стала Консти-
туція 1867 р. Знаменита ст. 19 Закону про права 
громадян визнала в принципі рівноправність усіх 
народностей і право кожної з них на збереження 
і розвиток своєї національності і своєї мови, ого-
лосила вживані в кожній області мови рівнопра-
вними в школі, державних установах і громадсь-
кому житі. Але ці теоретичні положення допус-
кали на практиці різні тлумачення і так і не 
отримали до кінця існування Габсбургської мо-
нархії повсемісного і послідовного здійснення. 

Після 1867 р. в Австро-Угорщині утверди-
лась своєрідна рангова система національних 
мов, в якій виділялися три категорії: державні, 
земельні і народні мови [18, S. 239-241]. До 
1867р. державною мовою була виключно німе-
цька. З утвердженням дуалізму права державної 
де-юре отримала й угорська мова, але де-факто 
першою залишилася німецька, будучи мовою 
законодавства, центральних урядових установ та 
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армії. Державним мовам підпорядковувалися 
земельні (крайові) мови, які діяли в коронних 
землях як офіційні мови місцевих органів влади 
та самоврядування. Земельна мова оголошувала-
ся мовою сейму (ландтагу), мовою аутентичних 
текстів державних та земельних законів, діловою 
мовою резиденції земельного президента (штат-
гальтера). Але як реальний приклад такої ролі 
земельної мови можна назвати лише польську 
мову в Галичині та хорватську у Хорватії. У Ціс-
лейтанії німецька державна мова була одночасно 
і земельною (за винятком Богемії, де чеська мова 
утвердилась як друга державна мова, і Тіролю, 
де другою рівноправною мовою була італійська). 

Наступне "рангове" місце належало народ-
ним мовам. Під ними розумілися ті, якими в тій 
чи іншій частині країни розмовляла частина на-
селення, але не домінуюча в даній коронній зем-
лі. Австрійське законодавство сповідувало щодо 
народних мов такий принцип: вони повинні за-
стосовуватися у такій мірі, в якій вони необхідні 
для елементарної освіти населення і для службо-
вих стосунків адміністрації з населенням. Перш 
за все народні мови відігравали значну роль у 
сфері народних шкіл. § 6 закону від 14 травня 
1869 р. встановлював, що при визначенні мови 
навчання у народних школах у більшості випад-
ків мається на увазі народна мова. Держава фор-
мально визнала рівноправність всіх мов у школі, 
на державній службі і в громадському житті. Во-
на не заперечувала права ні одного із австрійсь-
ких громадян користуватися у всіх випадках 
життя своєю рідною мовою. Але на практиці по 
всій Австрії було не так, в т.ч. й на Буковині. 

Неспіврозмірним із питомою вагою у 
складі населення Буковини був вплив українців 
на формування австрійської державної ради та 
крайового сейму. А українська мова в цих уста-
новах (як мова ділова і мова законів) взагалі 
майже не використовувалася. Тільки офіційні 
переклади німецького тексту законів українсь-
кою мовою були започатковані у 1869 р. Вісник 
крайових законів виходив трьома мовами: німе-
цькою, українською і румунською. Знаною на 
Буковині була "Часопис правнича", яка почала ви-
ходити з 1889 р. українською мовою у Львові. У 
1909 р. вийшов українською мовою "Правотор" – 
цікавий збірник діючого тоді цивільного, криміна-
льного, цивільно- і кримінально-процесуального 
права, укладений суддею Філіпом Евіним [4]. У 
1895 р. Кость Левицький видав німецько-українсь-
кий словник правничих висловів. 

Не зважаючи на статтю 19 конституції 
1867 р. (та й 17-у, яка гарантувала вільний роз-
виток науки і навчання), до задоволення потреб 
українського населення краю в освітніх закладах 
було далеко. Не можна продовжувати поділяти 
оцінку з радянських часів про вкрай низький 
стан освіти внаслідок австрійського національ-
ного гніту та політики онімечування, як не мож-
на погоджуватися із надмірним захопленням 
станом українського шкільництва на Буковині за 
Австрії. Звичайно, зросло число освітніх закладів 
різного рівня з українською мовою навчання, 
збільшилася питома вага грамотного українсько-
го населення. Але й на початку ХХ ст. українці 
Буковини за рівнем освіти значно відставали від 
німців, поляків, румунів. У 1910 р., наприклад, 
серед українців віком з 11 до 60 років вміли чи-
тати і писати 28,5%, серед румунів – 39%, серед 
поляків – 47,3%, серед німців – 57,5%. В цьому 
ж році серед учнів всіх освітніх закладів Букови-
ни було 54,3% німців і євреїв, 32% румунів і 
тільки 19,4% українців, хоча вони були найчисе-
льнішою національною групою в краї. Хоча, без-
умовно, це було краще, ніж в підросійській 
Україні, де українську мову майже повністю за-
боронили Валуєвський циркуляр 1863 р. та Ем-
ський указ 1876 р., та ще й при посиланні на "во-
левиявлення" самих українців: "Большинство 
малороссиян сами весьма основательно доказы-
вают, что никакого малорусского языка не было, 
нет и быть не может, и что наречие их, употреб-
ляемое простолюдинами, есть тот же самый рус-
ский язык..." [9, с. 8]. 

Найгірше було представлене українське 
населення Буковини і в сфері управління, у пра-
воохоронних органах. Так, наприкінці 1894 р. на 
Буковині було 124 політичні урядники (серед 
них українців – 6), 180 судових (українських – 
26), 200 – урядників фінансового відомства і ре-
лігійного фонду (українців – 5). У Чернівецько-
му магістраті було 48 урядників (українців – 6). 
Загалом у 1894 р. з 1037 службовців Буковини 
(без залізничників) українців було лише 77.        
В основному це були дрібні урядовці. Взагалі 
українська інтелігенція була малочисельною. Всі 
її групи разом напередодні першої світової війни 
не перевищували 1 100 осіб – 0,36% всього насе-
лення краю [10, с. 149].  

Така ж картина спостерігалася й на рівні 
представництва українців у центральних органах 
управління Австрії (Ціслейтанії). Так, на 1 січня 
1914 р. із 259 службовців міністерства внутрі-
шніх справ українцями були 3, зі 152 службовців 
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міністерства культів і навчання – 4, із 614 служ-
бовців військового міністерства – 2, із 197 служ-
бовців міністерства юстиції, верховного суду і 
генеральної прокуратури – 13, із 295 службовців 
міністерства фінансів – 1, із 763 службовців мі-
ністерства громадських робіт – 2. Загалом 25 із 
6 203! Із українців вийшов тільки один міністр: у 
1917-1918 рр. посаду міністра народного здо-
ров’я займав Іван Горбачевський [22, S. 252]. 

Не кращим було становище української 
мови й у практиці і діловодстві крайового управ-
ління, хоча та ж 19-а ст. Конституції 1867 р. га-
рантувала права національних мов в адміністра-
ції. Правда, ця стаття відрізнялася від ст. 21 
Кромерижської конституції, яка включала права 
націй в саму структуру австрійської держави, 
тоді як ст. 19 була включена в частину австрій-
ської конституції, яка визначала права окремих 
громадян. Нації, як такі, не розглядалися тут як 
суб’єкти права, хоча передача права рішень з 
окремих питань місцевим автономним органам 
влади (сеймам), по суті, визнавала нації як 
суб’єктів конституційного права. 

Кожна стаття Конституції повинна була 
підтверджуватися відповідним місцевим зако-
ном. Але оскільки румунсько-німецька більшість 
буковинського сейму такого закону не прийняла, 
то, як відповідав імперський суд у Відні 1912 
року на одну із скарг від буковинців, "рівнопра-
вність української мови на території Буковини  
законом обіцяна, але не дана" [11. – 1912. – 24 
квітня]. У передовій статті "Справа мов на Буко-
вині" газета "Буковина в лютому 1896 р. відзна-
чала, що й після прийняття конституції 1867 р. 
"німецька мова осталася й на дальше майже ви-
ключно урядовою мовою в письменних зносинах 
урядів з населенням, проти чого не протестовано 
і се дасть се тим пояснити, що тоді лиш мала ча-
стина сільського населення знала читати і писа-
ти, і що для великої мали анальфабетів не могли 
письменні зносини в її матерній мові мати жод-
ної вартості" [1. – 1896. – 8 лютого].  

Безумовно, що на рубежі ХІХ-ХХ ст. ситу-
ація дещо змінилася. Необхідність вивчення кра-
йових мов урядниками різного рангу всіляко по-
стійно заохочувалася. Як інформувала тодішня 
преса, 47% політичних урядників Буковини ро-
зуміли румунську мову (27% – письмово і усно, 
20% – лише усно), 81% знали українську мову 
(16% – письмово й усно, 65% – лише усно), 33% 
– знали обидві мови. Що стосується фінансових 
урядників, то 77% розуміли румунську мову, 
92% – українську, а 56% – і румунську, й україн-

ську. Серед залізничних урядників розуміли 
українську мову – 87%, румунську – 60%, а оби-
дві мови – 60% [1. – 1898. – 4. 108]. Ця інформа-
ція не може вважатися достовірною хоча б тому, 
що невідомий рівень "розуміння", "знання" мов, 
достатність цього рівня для об’єктивного роз-
гляду справ. Такими ж є дані про знання крайо-
вих мов членами земельного уряду та головами 
повітових управлінь. Для прикладу візьмемо 
1917 рік. Ні президент краю – граф Р.Меран, ні 
його заступник А.Гертц української мови не зна-
ли зовсім. І з 9 радників земельного уряду нею 
володіли в тій чи іншій мірі 6, а із 10 повітових 
голів – 9 [23, S. 5-10]. 

Не діяли на практиці і конституційні нор-
ми та розпорядження міністерства правосуддя 
щодо вживання української мови у сфері судо-
чинства. На засіданні сейму 7 лютого 1896 р. 
український депутат сейму С.Смаль-Стоцький 
наводив як приклад скаргу Ілаша Галицького з 
Оршівців, подану у 1895 році до Кіцманського 
повітового суду українською мовою. В резолю-
ції, написаній німецькою мовою, зазначалося, що 
українська мова в буковинських судах не вжива-
ється, а тому скарга не може бути розглянута. 
Цей же суд з тієї ж причини повернув правосла-
вному священику із Суховерхова українську ме-
трику [1. – 1896. – 26 січня]. Щоб не дражнити 
суддів навіть українські адвокати й нотарі (їх, до 
речі, було дуже мало) готували документи німе-
цькою мовою. Та й селяни, перестраховуючись, 
часто вперто вимагали тільки німецьких грамот. 

Таким чином, процес становлення україн-
ської мови на Буковині в часи її перебування під 
владою Габсбургів був дуже складним. Супереч-
ність між декларованими австрійською держа-
вою правами і реальним становищем української 
мови не могла не викликати постійно наростаю-
чого (в міру росту національної самосвідомості) 
національного руху українців краю. Тільки цей 
рух, тільки сподвижницька діяльність його ліде-
рів і рядових учасників забезпечили вживання і 
утвердження української мови на Буковині. 

 
Список літератури 

 
1. Буковина. 
2. Герман К.Ф. Боротьба за розвиток 

української літературної мови на Буковині (1775-
1918 рр.) // Українська мова на Буковині: минуле 
і сучасне. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової 
конференції. – Чернівці: Місто, 1998. 



М.В. Никифорак 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 121. Правознавство.                                                19 

3. Добржанський О. Національний рух 
українців Буковини другої половини ХІХ- почат-
ку ХХ ст. – Чернівці, 1999. 

4. Евин Ф. Правотар. Збірник обов’язую-
чих цивільних і карних законів та приписів про 
права руської мови враз з взорами судових по-
дань, скарг, внесень, жалоб, векслів і пр. і подань 
в справах адміністраційних з приписами про 
стемплеві, вписові і переносні належности. – 
Жовква, 1909. 

5. Збірник законів адміністраційних. Уло-
жив д-р. Дам’ян Савчак. – Львів, 1893. 

6. Здерковський М. Права руської мови в 
ц.к. судах і державних прокураториях. – Львів, 
1909. 

7. Казанский П.Е. Русский язык в Авст-
ро-Венгрии. – Одесса, 1912. 

8. Левицький К. Німецько-руский словар 
висловів правничих і адміністраційних. – Львів, 
1893. 

9. Мова і політика. – К., 2000. 
10. Нариси з історії Північної Буковини. – 

К., 1980. 
11. Нова Буковина. 
12. Попик С.Д. Українці в Австрії 1914-

1918. Австрійська політика в українському пи-
танні періоду Великої війни. – Київ-Чернівці, 
1999. 

13. Ратнер М. Национальные и политиче-
ские моменты в парламентской жизни Австрии // 
Вестник Европы. – 1911. – Кн. 1. 

14. Шпрингер А. Новейшая история Авст-
рии // Вестник Европы. – 1866. – Том 1. 

15. Bernatzik E. Das österreichsche Nation-
alitätenrecht. – Wien, 1917. 

16. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. 
II. Verwaltung u Rechtswesen. – Wien: Verlag der 
österr. Akademie der Wissenschaften, 1975. 

17. Die Habsburgermonarchie 1848-1918. Bd. 
III. Die Völker der Reiches. I. Teilband. – Wien, 
1980. 

18. Gumplowiсz L. Das Recht der Nationali-
täten u. Sprachen in Österreich – Ungarn. – Inns-
bruck, 1879. 

19. Hugelmann K.G. Das Nationalitätenrecht 
der alten Österreich. – Wien: Braumüller, 1934. 

20. Kaczut W. Ein Rechsregereichserkeutnis 
betreffend das Sprachrecht in der Bukowina. – Czer-
nowitz, 1912. 

21. Kann R.A. Das Nationalitätenteproblem 
der Habsburgermonarchie: Geschichte und Ideen. 
Erster Band. Das Reich und die Völker. Zweite 
Aufl. – Granz – Köln: Verl. Hermann Böhlaus, 
1904. 

22. Megner K. Beamte. Wirtschafts – und 
Sozialggeschichtliche Aspekte der k.k. Beamten-
tums. – Wien, 1906. 

23. Personalstand der k.k. politischen Behör-
den in Herzogtum Bukowina von 1 Jannes 1917. – 
Prag, 1917. 

24. Slapnicka H. Österereichs Recht ausser-
halb Österreichs. Der Untergang der ös-
terreichischen Rechtsraums. – Wien, 1873. 

25. Toporul J. Sprachenrecht und Sprachenk-
ampf in der Bukowina. – Czernowitz, 1931. 

26. У статті проаналізоване австрійське мо-
вне законодавство та реальне становище україн-
ської мови на Буковині у 1774-1918 рр. 

 
 
Стаття надійшла до редколегії 12.07.2001 р. 

 

M.V. Nikiforak 

 

TO A PROBLEM ON A LEGAL OF THE UKRAINIAN LANGUAGE ON BUKOWINA  

UNDER AUSTRIA 

 

Summary 

 

In the article the Austrian language’s legislation and actual position of the Ukrainian language on Bu-
kowina in 1774-1918 years is parsed. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ І ПОРІВНЯЛЬНОГО ПРАВОЗНАВСТВА  
 

Специфіка будь-якої науки рельєфно про-
являється у співставленні її з іншими рівнопоря-
дковими сферами наукових знань. Порівняння 
предметів і методів різних наук дозволяє більш 
чітко окреслити їх концептуальну специфіку і 
сприяти самоідентифікації відповідного напряму 
наукових досліджень. У зв’язку із проблемою 
самовизначення юридичної соціології як науки, 
яка особливо гостро стоїть на даному етапі її 
розвитку, є доцільним провести співставлення її 
інституціональних теоретико-методологічних ха-
рактеристик із наукою порівняльного правознав-
ства, яка в останні часи найбільш отримала істо-
тний і динамічний розвиток. 

Розгляд питання співвідношення і взаємо-
дії юридичної соціології з порівняльним право-
знавством ускладнюється, однак, тим, що воно 
неминуче зачіпає вельми непросту проблему -  
розуміння порівняльного правознавства, щодо 
статусу, змісту і призначення якого так само, як і 
стосовно його назви, у вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі немає єдності думок. В орбі-
ті дискусій знаходяться як традиційні загально-
прийняті аспекти – співвідношення об’єкта і 
предмета дослідження, взаємодетермінація пред-
мета і метода науки, так і більш конкретні його 
сторони, пов’язані, головним чином, з концепту-
альними межами порівняльного правознавства. 
Серед великої кількості висловлених з цього 
приводу думок найбільш чітко вирізняються такі 
точки зору. 

Сутність першої з них полягає в тому, що 
порівняльне правознавство розглядається як ме-
тод наукового аналізу, властивий всім юридич-
ним наукам, ототожнюється з порівняльним ме-
тодом, цілком і повністю зводиться до нього. 
Цієї точки зору дотримувались і почасти дотри-
муються в нинішній час, хоч не завжди послідо-
вно, такі відомі вчені, як В.П.Казимирчук,  
С.А.Зівс, З.Петері, В.Златеску, Б.Благоєвич та 
інші. Нерідко порівняльний метод  в силу своєї 
значимості розглядається як теорія порівняльно-
го методу, трактується і як засіб конструктивно-
го розв’язання важливих для порівняльного пра-
вознавства проблем, і як метод адаптації одних 
правових систем до інших, і як спосіб інтерпре-
тації юридичних актів різних правових систем. 

Прибічники ж іншої позиції заперечують 
правомірність зведення порівняльного правоз-
навства до порівняльного методу. Порівняльне 
правознавство розглядається ними не як метод 
або складова частина (теоретична) порівняльно-
го методу, а як відносно самостійна галузь нау-
кових знань. На названій позиції настоюють, зо-
крема, такі відомі сучасні вчені, як Ю.А.Тихо-
миров, М.Богдан, В.О.Туманов, А.Х.Саїдов, 
К.Цвайгерт і Х.Кьотц та інші, хоч їх підходи та 
аргументація мають доволі значні нюанси, істот-
ні відмінності. Порівняльне правознавство при 
цьому досить часто визначається лише як само-
стійний напрям правових досліджень, як форму-
вання нових напрямків наукового пошуку. 

Науковці, намагаючись вийти з глухого 
кута, в який зайшла дискусія про те, чим є порів-
няльне правознавство – методом чи наукою, по-
чали шукати компромісні варіанти з'ясування 
цього питання. Одна група авторів пропонує роз-
глядати порівняльне правознавство не як метод, 
а як дослідницький підхід. Особливо характер-
ною в цьому відношенні є позиція М.Боруцької-
Арцтової. Остання, поділяючи позицію тих нау-
ковців, які вважають, що порівняльне правознав-
ство не можна назвати наукою, водночас ствер-
джує, що воно не є і власне методом, оскільки в 
порівняльних дослідженнях використовуються 
різні методи і прийоми [1, с. 140]. Інша група 
авторів займає протилежну позицію. Вони роз-
глядають порівняльне правознавство і як науко-
вий метод дослідження і як незалежну галузь 
наукових знань, як самостійну юридичну дисци-
пліну [11, с. 78-79; 9, с. 13; 17, с.12]. Однак і тут 
виникає проблема, яка потребує кардинального 
вирішення, - неясність співвідношення понять 
“порівняльне правознавство” і “порівняльний ме-
тод”. Навряд чи правомірно їх ототожнювати, 
вживати як синоніми. Порівняльний метод не-
припустимо позначати терміном “порівняльне 
правознавство”, адже спосіб пізнання явищ і 
процесів, побудови і обґрунтування системи 
знань не може бути рівнозначний системі знань 
про закономірності розвитку певного об’єкту, 
окремій сфері таких знань. 

Отже, оглянувши основні концептуальні 
підходи щодо розуміння порівняльного право-
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знавства, спробуємо викласти власну позицію 
стосовно його природи і статусу, своє бачення 
співвідношення юридичної соціології з порівня-
льним правознавством, тим самим висловимо 
ставлення до інших трактувань даних питань.  

Порівняльне правознавство, як і юридична 
соціологія, історично і методологічно виникло із 
загальної теорії права. Тривалий час воно розви-
валось в рамках теорії права як один з її науко-
вих напрямків дослідження, поява якого була 
зумовлена широким впровадженням порівняль-
ного методу в правознавство, юридичну практи-
ку. Причини його подальшого відокремлення в 
самостійну юридичну науку слід шукати не тіль-
ки у внутрішній логіці розвитку юридичних на-
ук, в методологічній аргументації, а перш за все 
в його практичних цілях. Становлення та інститу-
ціональне оформлення порівняльного правознавст-
ва в автономну науку невіддільно від усього ком-
плексу соціально-політичних змін, які супроводжу-
вали розвиток національних правових систем. 

Порівняльне правознавство базується на 
теоретично і методологічно обґрунтованому за-
стосуванні порівняльно-правового методу як ос-
новного і провідного методу в досліджені, мета 
якого – прийти  до порівняльно-зіставлених ви-
сновків. Однак використання порівняння, порів-
няльного методу -  аж ніяк не прерогатива порів-
няльного правознавства. Питаннями права в по-
рівняльному плані, з огляду на особливості пред-
мету і специфіку пізнавальних задач, може за-
йматися і фактично займається і юридична соці-
ологія (наприклад, за його допомогою остання 
вивчає передумови і наслідки дії нормативно-
правових актів). В юридичній соціології порів-
няльний метод, виконуючи деякі загальні пізна-
вальні функції, одночасно має свою специфіку. 
Він використовується як пізнавальний засіб і 
компонент самого методу юридичної соціології, 
як спосіб і прийом саме соціолого-юридичного 
пізнання. Ефективність його використання як 
компоненту методу юридичної соціології зале-
жить від конкретизації його епістемологічного 
потенціалу під специфічним кутом погляду від-
повідної концепції соціолого-юридичного пра-
ворозуміння. Таким чином, можна говорити про 
те, що порівняльний метод є провідним, доміну-
ючим в науці порівняльного правознавства  та 
субсидіарним – в юридичній соціології. Звідси і 
підвищений інтерес порівняльного правознавст-
ва  до розробки правил, прийомів і методики за-
стосування порівняльно-правового методу. 

Цілком очевидно, що користуючись лише 

одним порівняльно-правовим  методом, немож-
ливо виявити всю різноманітність правових 
явищ і процесів.  Порівняльний метод - необхід-
ний, але аж ніяк не єдиний елемент методологіч-
ного апарату порівняльного правознавства. Ме-
тодологія порівняльного правознавства не зво-
диться лише до застосування порівняльно-право-
вого методу, а включає цілий комплекс засобів і 
способів пізнання. На практиці, як відомо, ні 
один із методів не діє в чистому вигляді, ізольо-
вано від інших методів. Він завжди взаємо-
пов’язаний, переплетений з іншими методами. 
Інша справа, що порівняльно-правовий метод 
чітко визначає загальний напрямок правового 
дослідження, забезпечує коректність взаємодії 
загальних і приватнонаукових методів в процесі 
наукового вивчення правових систем. Тобто, 
можна сказати, що він виконує роль більше стра-
тегії, ніж тактики дослідження [15, с. 42]. 

Безумовно, якісно вирішальною рисою та-
кого пізнавального процесу є саме порівняння, 
яке, з одного боку, передбачає дещо загальне, що 
може бути  виявлено тільки порівняльним мето-
дом, а з іншого – воно сприяє з'ясуванню відмін-
ностей у порівнюваних об’єктах. Завдяки засто-
суванню порівняльно-правового методу стає мо-
жливим виявити загальне, особливе та одиничне 
в правових системах сучасності. 

Порівняльно-правовий метод передбачає 
застосування методів збору емпіричної інформа-
ції, зокрема конкретно-соціологічних методів [1, 
с. 131]. Знання здобуті за допомогою таких ме-
тодів є первинними стосовно порівняння, як ло-
гічно, так і історично передують будь-якому по-
рівнянню, є підставою використання порів-
няльного методу. Це означає, що можливості по-
рівняння обмежені, оскільки дослідження лімі-
туються існуючим станом знань. Отже, застосу-
вання порівняльного методу зумовлюється двома 
умовами: з одного боку – на рівні здобуття знань 
– станом знань про явища і методами, за допомо-
гою яких вони були отримані, а з другого – на 
рівні власне порівняння – реальними цілями по-
рівняльно-правового аналізу. Саме в цьому і 
проявляється взаємодія методологічного інстру-
ментарію юридичної соціології з порівняльним 
правознавством. 

На “вторинну”, “похідну” природу порів-
няльного методу звертає увагу й З. Петері, роз-
глядаючи завдання і методи порівняльного пра-
вознавства. Порівняльний метод, на його думку, 
не може стати джерелом нового знання, не може 
замінити пізнання через досвід, а може лише 
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слугувати поповненню знань, здобутих іншими 
засобами, здатний лише освітити наше знання 
про сутність явищ під новим кутом погляду. 
Втім, З.Петері робить застереження, що “це 
знання – в процесі або ж в результаті порівняння 
– може стати джерелом нових знань” [13, с. 76-
90]. Але ж така природа будь-якого методу – рух 
від одного знання до іншого, від одного рівня 
знань до більш вищого. 

Між порівняльно-правовим і соціолого-
юридичним  пізнанням існують відносини зале-
жності і взаємодопомоги. Деякі вчені схильні 
навіть ототожнювати, ставити знак рівності між 
порівняльним правознавством і юридичною со-
ціологією. Так, Г.Тард підпорядковував порівня-
льне правознавство  юридичній соціології. Рауль 
де ла Грассері стверджував, що порівняльне пра-
вознавство перетворюється в юридичну соціоло-
гію з того моменту, коли вона починає форму-
лювати загальні закони. В.Кнапп наголошував, 
що всі основні методи пізнання порівняльного 
правознавства повинні розглядатися не стільки 
під кутом погляду формальної логіки, скільки 
виходячи з їх соціологічного аспекту. На думку 
ж Дж.Холла юридична соціологія повинна базу-
ватися на соціології Е.Дюркгейма і М.Вебера та 
ототожнюватися з порівняльним правознавством 
[3, с.15; 4, с. 386; 5, с. 79-80; 14, с. 203-204]. Така 
позиція уявляється вельми спірною і неконстру-
ктивною. Вона не узгоджується з життям, з 
об’єктивною реальністю, з тим цілком очевид-
ним, не викликаючим сумнівів фактом, що, як за 
предметом і методом, так і за природою знань, 
порівняльно-правові та соціолого-юридичні до-
слідження відрізняються, а не збігаються. Не до-
пустимо змішувати, ставити знак рівності, а, на-
впаки, необхідно ясно розмежовувати юридичну 
соціологію, з одного боку, та порівняльне право-
знавство, з іншого. Кожній з цих наук властива 
своя, специфічна, відносно самостійна сукуп-
ність закономірностей правових явищ. Якщо 
юридична соціологія досліджує генезис і соціа-
льний “вихід” права, чинники, які впливають на 
функціонування і розвиток правової матерії, то 
порівняльне правознавство виявляє і вивчає за-
кономірності виникнення, становлення і розвит-
ку різних правових систем, встановлює загальне 
і особливе, подібне і протилежне в них, їх взає-
мовплив та тенденції розвитку. Якщо предмет 
юридичної соціології сформувався в рамках со-
ціолого-юридичного підходу до права, то пред-
мет порівняльного правознавства – в рамках по-
рівняльно-правового підходу до правової карти 

світу. При цьому доречно застерегти, що пред-
метом порівняльного правознавства не охоплю-
ються дослідження іноземного права, які не пе-
реслідують порівняльно-правової мети (вони 
можуть дати лише матеріал для майбутніх порі-
вняльно-правових досліджень) і, відповідно, до-
слідження, в ході яких до аналізу іноземного 
права звертаються виключно з метою вирішення 
певних проблем національного права, а отже і 
порівняльно-правові дослідження внутрішнього 
права, якщо вони обмежуються вирішенням кон-
кретної проблеми, яка не виходить за межі пра-
вової системи федерації чи унітарної держави 
[10, с. 9]. У протилежному випадку було би не-
можливо відрізнити порівняльне правознавство 
від звичайної діяльності юристів, які постійно 
порівнюють і приводять у відповідність норми 
своїх національних правових систем. 

Порівняльне правознавство знаходиться в 
прямій залежності від того, як розуміється і яким 
уявляється саме право [11, с. 83, 165; 12, с. 5]. 
Право – вихідна категорія порівняльного право-
знавства. Різне розуміння і тлумачення останньо-
го неминуче тягне за собою аналогічне розумін-
ня і тлумачення інших, нерозривно пов’язаних з 
поняттям права категорій порівняльного право-
знавства. Обмежившись, наприклад, вузьким фо-
рмально-догматичним поняттям права, порівня-
льне правознавство з необхідністю лімітує сферу 
своїх пізнавальних інтересів порівнянням лише 
текстів норм законів і підзаконних нормативних 
актів різних правових систем, що, безумовно, 
вельми важливо для удосконалення юридичної 
форми нормативних актів, але не ефективно для 
оцінки їх соціального змісту. Взявши ж за вихід-
не уявлення про право як динамічний соціально-
юридичний феномен (гносеологічний принцип 
аналізу юридичної соціології), ми неминуче дій-
демо до висновку, що порівняльне правознавство 
охоплює порівняльне дослідження права в дина-
міці, в широкому контексті структурних і функ-
ціональних зв’язків з іншими соціальними фак-
торами. Нас, звісно, цікавить у першу чергу саме 
ця соціолого-юридична “орієнтація” порівняль-
ного правознавства, в якій найбільш виразно 
проявляється зв’язок з юридичною соціологією. 

Соціолого-юридична “орієнтація” зумов-
лює значне розширення предмета дослідження 
порівняльного правознавства. Порівняння не об-
межується “чисто” нормами, інститутами та га-
лузями права, аналізом їх абстрактної ролі, а іде 
далі, охоплюючи розгляд іноземних норм в кон-
тексті соціального і правового середовища їх 
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застосування, встановлюючи їх дійсну значу-
щість. Це в свою чергу вимагає розширення ме-
тодологічного інструментарію порівняльного 
правознавства. З цього приводу К.Цвайгерт і 
К.Кьотц вважають, що юридична соціологія по-
кликана вказувати порівняльному правознавству 
межі дослідження проблеми з урахуванням 
впливу на неї самих різноманітних факторів: по-
літичних, економічних, етичних, релігійних то-
що [18, с. 21-25]. 

Юридична соціологія допомагає порівня-
льному правознавству, шляхом внесення ясності 
щодо генези  та соціальної дії права, достовірно 
установити виражену у відповідному правовому 
регулюванні волю законодавця. В цьому розу-
мінні, за образним висловом Ж.Карбон’є, порів-
няльно-правове дослідження, якщо воно не хоче 
стати формально-догматичним, потребує осві-
жаючий “соціологічний душ”. У зв’язку з цим у 
порівняльно-правових дослідженнях повинні ви-
користовуватися теоретичні моделі та емпіричні 
дані, наявні у юридичної соціології. Особливе 
значення набувають такі види порівняння, як: ви-
вчення правосвідомості й правової культури різних 
народів, їх взаємовпливу, тенденцій і перспектив 
розвитку; правозастосовчої діяльності, чинників, 
які впливають на її ефективність; ролі юридичних 
професій, а також функціональне порівняння. 

Чим більше порівняльне правознавство 
зв’язується з юридичною соціологією і практи-
кою, тим частіше доводиться йому звертатися до 
порівнянь юридичних процесів, до функціональ-
ного порівняння, адже навіть при однаковості 
структур їх ефективність може кардинально від-
різнятися. Постає питання: в чому ж специфіка 
функціонального порівняння? Відповідь на нього 
полягає в тому, що функціональне порівняння, 
на відміну від нормативного (структурного), йде 
не від норми до соціального факту, а навпаки, 
від соціального факту до правового регулюван-
ня, тобто спочатку висувається певна соціальна 
проблема і вже потім шукається правова норма, 
за допомогою якої проблема може бути розв’я-
зана. Фактично йдеться про порівняння правових 
засобів і способів розв’язання однакових або ж 
подібних соціально-правових проблем різними 
правовими системами, з урахуванням ролі, яку в 
правовому розвитку певної країни відіграють 
соціальні, економічні, політичні, культурні умо-
ви та географічні і кліматичні чинники. Функці-
ональне порівняння створює панораму діючих, 
випробуваних рішень даних проблем [16, с. 42-
43; 8, с. 328]. Разом з тим, сама логіка функціо-

нального порівняння вимагає постійного звер-
нення до нормативного, структурного порівнян-
ня, до юридико-технічних сторін порівнюваних 
правових систем. 

Функціональне порівняння покликано від-
різнити “живе право” (реальне право, право в дії) 
від “права на папері” (формально статичного, 
інколи недіючого права). Інакше юрист-компара-
тивіст ризикує прийняти букву закону за діюче 
право, а отже, як наслідок, порівнювати, з одного 
боку, “живі”, а з іншого – абстрактно-формалізо-
вані правові інститути. 

Порівняльне ж правознавство своїми уні-
версальними, глобальними спостереженнями 
правових явищ і процесів та їх порівнянням в 
широкому масштабі сприяє юридичній соціології 
в розкритті закономірностей генези та соціальної 
дії права як динамічного соціально-юридичного 
феномену. 

Юридична соціологія, як і порівняльне 
правознавство, піднімається вище вивчення пра-
ва будь-якої національної системи. Її значення 
для пізнання права, незалежно від того, чи йде 
мова про процес створення норм чи про процес 
їх дії, реалізації чи тлумачення, або ж про оці-
нювання наслідків і соціальної ефективності пра-
вового регулювання, не обмежено сферою внут-
рішнього права окремої країни. Воно істотне й 
при порівнянні різноманітних правопорядків [19, 
с. 18; 6, с. 241]. Однак, на відміну від порівняльно-
го правознавства, юридична соціологія звертаю-
чись до іноземного права не переслідує порівняль-
но-правової мети; вона не прагне виявити особливе 
і одиничне в існуючих правових системах та їх ін-
ститутах, її цікавить перш за все загально-
теоретичний аспект відповідної правової проблеми. 

У світлі сказаного ми не можемо погоди-
тись з точкою зору Ж. Карбон’є згідно якої юри-
дична соціологія – це переважно країнознавча 
наука,  і виходячи за національні рамки вона від-
разу ж виступає як “порівняльна юридична соці-
ологія” [7, с. 40; 15, с. 97; 2, с. 19]. З нашого по-
гляду, юридична соціологія, як і філософія права 
– єдина, загальна, інтернаціональна в своїй сут-
нісній основі теорія. 

Значення порівняльного правознавства для 
національного права неможливо переоцінити. 
Порівняльне правознавство показує відносність 
існуючого національного права, розширює гори-
зонт і збільшує потенціал юридичних дослі-
джень та їх практичну віддачу, допомагає вста-
новити, яким чином вирішується одна й та сама 
соціально-правова проблема в різних країнах, 
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дозволяє врахувати як позитивний, так й негати-
вний іноземний юридичний досвід, допомагає 
побачити та співвіднести між собою основні на-
прямки законодавчих реформ у міжнародно-
порівняльному розрізі. Завдяки йому вдається 
краще зрозуміти об’єм і характер “зовнішнього” 
правового впливу, масштаб і форми використан-
ня іноземного правового досвіду. Воно розши-
рює і збагачує “набір рішень” та надає критично 
настроєному досліднику можливість знайти 
“більш оптимальніше рішення” для даного часу і 
місця” [18, с. 28]. Особливо часто результати до-
сліджень порівняльного правознавства викорис-
товуються в законотворчій діяльності, зокрема 
при вирішенні деяких кардинальних питань пра-
вової політики, удосконаленні законодавчої тех-
ніки, ратифікації міжнародних договорів і угод, 
розробці проектів важливих нормативних актів. 
Не випадково, К.Цвайгерт і Х.Кьотц, аналізуючи 
функції порівняльного правознавства та основні 
напрями його впливу на оточуюче правове сере-
довище, наголошували перш за все на законо-
творчій спрямованості його діяльності, розгля-
дали порівняльне правознавство як інструмент 
законотворчості [18, с. 83]. Проте, прагнучи як 
найшвидше отримати компетентні відповіді на 
питання, чи слід, і, якщо так, то яким чином, 
прийняти або змінити норму законодавства, як 
слід усунути дану прогалину в законодавстві або 
ж в чому повинно полягати міжнародне регулю-
вання, законодавець не може обмежитись лише 
порівняльним правознавством. Крім того зако-
нодавча діяльність містить в собі спокусу швид-
кого наслідування і навіть копіювання іноземних 
нормативно-правових актів, в результаті чого 
надалі виникає ефект “правового відторгнення” 
чужорідного акту із тканини національного нор-
мативного масиву. В цих екстремальних умовах 
законодавцю на виручку приходить юридична 
соціологія, тільки за допомогою якої можна роз-
робити і прийняти генетично повноцінну, соціа-
льно адекватну норму, а отже, і реалістично 
окреслити можливості  і межі “трансплантації” 
окремих іноземних норм та інститутів в націона-
льне законодавство, тобто рецепції. Соціолого-
юридичне вивчення ефективності діючого зако-
нодавства, базуючись на грамотному застосу-
ванні методології експериментального аналізу, 
дозволяє в кінцевому рахунку визначити опти-
мальний варіант правового регулювання. Інакше 
кажучи, юридична соціологія та порівняльне 
правознавство виступають союзниками в широ-
комасштабному оновлюванні законодавства та 

його пристосуванні до динамічних умов суспіль-
ного буття. І якщо перша загальнотеоретична 
наука, акцентуючи увагу на генетичному та опе-
раціональному (діяльнісному) аспектах права, 
вказує можливі шляхи законодавчих реформ, то 
друга – позбавляє від ризику  неврахування нега-
тивного досвіду правових систем інших держав. 
Значущість цих наук для подальшого розвитку  
та удосконалення законодавства, правотворчої і 
правозастосовчої   практики інколи слід оціню-
вати не за тією вигодою, яку дає їх знання, а за 
тими збитками, які завдає їх незнання. 

Отже, з усього вищесказаного стає очевид-
ним, що між юридичною соціологією та порів-
няльним правознавством існують не лише прямі, 
але й зворотні зв’язки, тобто не тільки юридична 
соціологія впливає своїми значеннями на розви-
ток порівняльного правознавства, але й навпаки. 
Обидві науки не лише можуть, але й повинні ба-
гато що корисного запозичити одна в одної. Іс-
торично і методологічно ці науки виникли із за-
гальної теорії права, діють в одній і тій ж сфері – 
правовій, не обмежуються рамками чисто норма-
тивного розгляду права, водночас сприяють оно-
влюванню законодавства та усуненню постійно 
виникаючих в ньому суперечностей. Разом з тим 
вони відрізняються предметною та методологіч-
ною специфікою, природою отримуваних знань і 
характером концептуальної орієнтації. 
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RELATION OF SOCIOLOGY OF LAW AND COMPARATIVE JURISPRUDENCE 

 

Summary 
 

Between sociology of law and comparative jurisprudence exist both direct and feedback. In a plane of 
subject and methodological specificity, nature of received knowledge, conceptual orientation and scientific 
priorities the difference of their purpose and roles in knowledge of the law is shown. 
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ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА 

 
Соціологія права на сучасному етапі роз-

витку суспільства виступає одним з пріоритет-
них та провідних напрямків в світовій науці, за-
вдання якого полягає в дослідженні соціальної 
природи й призначення права,  закономірностей 
його взаємодії з іншими явищами та процесами 
об'єктивної дійсності.  

Усвідомлення необхідності використання 
конкретно-соціологічних досліджень для врегу-
лювання проблем, що виникають в різних сферах 
суспільного життя, відбулось не тільки на рівні 
окремих галузей науки, але й на рівні всієї дер-
жави, про що свідчить виданий Президентом 
України 25 квітня 2001р. Указ “Про розвиток 
соціологічної науки в Україні” [1], в якому ви-
значена провідна роль конкретно-соціологічних 
досліджень в подальшому розвитку української 
держави, намічені основні шляхи їх реалізації та, 
що саме головне, – гарантована всебічна підтри-
мка з боку держави.       

У вітчизняній та зарубіжній науковій літе-
ратурі вже довгий час не стихають суперечки з 
приводу галузевої приналежності соціології пра-
ва, її предмету та методу. За цими гострими дис-
кусіями вчені забувають ще про одну важливу 
проблему – проблему визначення її системи, 
адже в процесі становлення будь-якої науки, на 
етапі її концептуального визрівання, може вини-
кнути органічна необхідність представлення її у 
вигляді певної теоретичної цілісності, тобто сис-
теми наукових знань. Аналізуючи стан розвитку 
соціології права, необхідно сказати, що на даний 
момент потреба наукового обґрунтування і ви-
значення її системи, систематизації всього нако-
пиченого емпіричного матеріалу й формування 
за допомогою ідей системного підходу чіткої 
концептуальної теорії соціології права як науки 
вже об'єктивно назріла.    

Основною перешкодою на цьому шляху 
все ще залишається позиція багатьох науковців, 
в тому числі й деяких соціологів права, згідно з 
якою теоретична база соціології права як науки 
остаточно ще не сформувалась і не досягла своєї 
концептуальної зрілості [16, c.97; 10, c.19-20; 9, 
c.118-120; 4, c.213]. Як відомо, будь-яка теорія, 
тобто система ідей, понять, суджень, набуває 
статусу науки тільки в тому випадку, коли підні-

мається до рівня розробки узагальнених і досто-
вірних знань про певні процеси і явища об'єкти-
вної дійсності, пропонує систему способів, при-
йомів (механізм) використання цих знань в сус-
пільній практиці [22, c.5]. Для досягнення цієї 
мети, згідно із “стандартною концепцією нау-
ки”[24; 25; 26; 18, c.28; 19, c.315-318; 12], вона 
повинна в своєму розвитку пройти дві стадії: ем-
піричну і теоретичну [23, c.31]. На першій стадії 
відбувається лише накопичення і реєстрація ем-
піричного матеріалу, тобто формується база да-
них науки, що ж до її концептуального теорети-
чного апарату, то він на цій стадії ще не розви-
нутий. І лише після того, як накопичено достат-
ньо великий обсяг емпіричного матеріалу, в 
“процес пізнання включається теоретичне мис-
лення, ціль якого – описати, узагальнити і систе-
матизувати емпіричні дані”[23, c.33]. Тобто, кін-
цева мета другої стадії розвитку науки полягає в 
“осмисленні накопиченого фактичного матеріа-
лу” і побудові “зрілої теорії, яка в повній мірі 
виконує методологічну функцію по відношенню 
до емпіричного пізнання” [10, c.17; 8, c.42]. Як-
що ж перенести цю стандартну концепцію науки 
на процес розвитку соціології права, то можна 
зробити висновок, що остання (соціологія права), 
пройшовши першу стадію свого розвитку, зна-
ходиться на етапі інтенсивних розробок теорети-
чного концептуального апарату. Звичайно, в по-
рівнянні з іншими юридичними науками – теорі-
єю держави і права, історією політичних і право-
вих вчень та ін. – соціологія права ще не має та-
кого сталого предмету дослідження, чітко визна-
ченої, сформованої системи категорій і понять, 
але на нашу думку, це лише питання часу, і зва-
жаючи на прогресивну тенденцію у формуванні 
власної специфічної теоретичної та методологіч-
ної бази соціологія права незабаром остаточно 
сформується як повноцінна юридична наука.  

Крім вищевказаної проблеми, визначення 
системи соціології права ускладнюється й рядом 
інших факторів, зокрема: остаточною нез'ясова-
ністю питань про предмет та галузеву приналеж-
ність даної науки, що в кінцевому підсумку “га-
льмує” процес визначення її системи; відсутніс-
тю в науковій літературі теоретичних розробок 
спеціально присвячених осмисленню та науко-
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вому обґрунтуванню системи соціології права. 
Як правило, вчені або взагалі не згадують про її 
систему, або ж остання не виступає безпосеред-
нім предметом їх дослідження. Тому доводиться 
констатувати наявність в науковій літературі 
лише окремих спроб структурувати соціологію 
права як систему наукових знань [7, c.48-50; 4, 
c.28-30; 10, c.6; 11, c.30-33], без формулювання 
єдиної чіткої концепції системи соціології права; 
відсутністю в науковій літературі визначення 
самого поняття “система соціології права”. Вра-
ховуючи вищевказані зауваження та проблеми, 
автор спробує представити власну концепцію 
системи соціології права. 

Виходячи з того, що під системою науки 
розуміється її внутрішня структура [3, c.73],  при 
побудові системи соціології права, ми пересліду-
ємо за мету пояснити одночасну інтеграцію та 
диференціацію всього масиву наукових знань на 
окремі структурні елементи і відповідно дати 
системну характеристику науки в цілому.  

Аналіз найбільш розповсюджених концеп-
туальних підходів до визначення системи соціо-
логії права показує, що в основному специфіка її 
структурної диференціації зумовлена тим, до 
системи якої із наук – юридичної чи соціологіч-
ної відносить соціологію права той чи інший на-
уковець. Як зазначає Ж. Карбон'є: “Звідси по-
стійний спір про те, якою повинна бути внутрі-
шня класифікація юридичної соціології, чому 
вона повинна відповідати: класифікаціям, існую-
чим в праві, або класифікаціям характерним для 
соціології”[7, c.48]. Так, скажімо, автори, які 
розглядають соціологію права як соціологічну 
науку в основу її внутрішньої диференціації на 
структурні елементи закладають ті критерії, які 
прийняті саме в соціології. Ті ж із вчених, хто 
вважає соціологію права юридичною наукою, 
використовують критерії диференціації характе-
рні саме для юриспруденції. Є ще й третя кате-
горія дослідників, які висловлюють комплексний 
підхід до визначення статусу соціології права, і 
доводять можливість її одночасного існування і в 
якості юридичної, і в якості соціологічної дис-
ципліни (зважаючи на її міждисциплінарний ха-
рактер), а тому і представляють інтегровану 
структуру соціології права, в основі якої одноча-
сно закладені прийоми та критерії структуруван-
ня  характерні як для юридичної, так і для соціо-
логічної науки [11, c.30-33; 10, c.6].     

Наявність подібних підходів в науковій лі-
тературі цілком зрозуміла, оскільки структура 
тієї чи іншої науки, в тому числі і соціології пра-

ва, багато в чому залежить від предметної сфери 
дослідження, від її галузевої приналежності, які 
обумовлюють характер та зміст тих структурних 
елементів, що входять до складу системи науко-
вих знань, а також здійснюють вплив на харак-
тер взаємозв'язків між складовими елементами 
такої системи. А тому не викликає сумнівів точ-
ка зору, згідно якої кожній науці (в тому числі й 
соціології права) притаманний свій особливий 
підхід до структурування масиву наукових знань.  

В науковій літературі, присвяченій про-
блемам соціально-правових досліджень, було 
запропоновано декілька підходів до визначення 
системи соціології права. Одним із найбільш 
розповсюджених являється поділ  її на два стру-
ктурні рівні – теоретичний та емпіричний – в за-
лежності від характеру досліджень [14, c.15-16; 
8, c.36-37, 42; 21, c.67; 11, c.31-32]. Недоскона-
лість даного підходу, на наш погляд,  полягає в 
нехтуванні його прибічниками того факту, що 
юридична наука, так само як і соціологічна, ор-
ганічно включає в себе нерозривний зв'язок тео-
ретичного і емпіричного рівнів, який проявля-
ється в тому, що загальнотеоретичні принципи та 
положення соціології права розробляються і роз-
виваються саме на основі практики, в процесі 
емпіричних досліджень, які є необхідними для 
конструювання нових теоретичних положень і 
узагальнення вже існуючих. Тому “незалежно 
від того, до якої з наук – соціологічної чи право-
вої – відносити соціологію права, не можна не 
бачити в ній нерозривної єдності теоретичного 
та емпіричного”[21, c.47]. 

Наступний концептуальний підхід зво-
диться до виділення в рамках соціології права  – 
фундаментального і прикладного структурних 
рівнів, критерієм для розмежування яких висту-
пають цілі і завдання, що стоять перед соціологі-
єю права як наукою [14, c.55-56; 11, c.32; 21, 
c.67]. В свою чергу до першого (фундаменталь-
ного) рівня пропонується відносити систему до-
сліджень спрямованих на розвиток науки, на 
вдосконалення її теорії та методології, а до дру-
гого (прикладного) – дослідження спрямовані на 
розробку тих чи інших рекомендацій для прак-
тики [11, c.32; 14, c.55].  

На нашу думку, проводити розмежування 
між фундаментальними і прикладними дослі-
дженнями в рамках  соціології права - завдання 
складне, оскільки межа між ними насправді мо-
же виявитись не достатньо чіткою. Зазвичай, на 
практиці відрізнити одне від одного важко, тому 
що при проведенні фундаментальних досліджень 
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можуть виявитись незамінними результати при-
кладних досліджень, а при проведенні останніх 
можуть бути створені, акумульовані нові наукові 
знання. Виходячи з цього даний поділ наукових 
знань в рамках соціології права, на наш погляд, 
не можна вважати достатньо ефективним та 
принциповим для відображення внутрішньої 
структури соціології права, “оскільки кожен із 
них прямо або опосередковано вносить певний 
вклад у вирішення як наукових, так і практичних 
завдань” [20, c.31].    

В деякій мірі проблемою структурування 
соціології права займались також і представники 
французької школи. Так, наприклад, відомим 
фахівцем в галузі соціології права, класиком те-
орії права французом Ж. Карбон’є була запропо-
нована диференціація соціології права в залеж-
ності від характеру сфер правової діяльності, а 
точніше - від виконавців правових ролей (зако-
нодавця, судді) на законодавчу і судову соціоло-
гію [7, c.48-50]. Цей підхід був підтриманий ба-
гатьма соціологами права [7, c.52-53; 9, c.168-
171; 10, c.6; 21, c.67; 11, c.30-31], оскільки, як 
підтверджує практика, конкретно-соціологічні 
дослідження в рамках законодавчої та судової 
соціології права, є найбільш пріоритетними і пе-
рспективними.        

Аналізуючи наукову літературу, можна 
віднайти ще один підхід до формування структу-
ри соціології права, запропонований В.В. Лапає-
вою [11], яка в основу диференціації закладає 
специфіку предмету соціології права. На думку 
дослідниці, саме предмет дослідження науки (і з 
цим не можливо не погодитись – З.В.) виступає в 
якості критерію її розмежування на такі структу-
рні елементи: 1) соціальна обумовленість права 
(тобто дослідження впливу суспільних відносин 
на право); 2)  соціальні наслідки його дії (тобто 
зворотній вплив права на суспільні відносини); 
3) механізм соціальної дії права (тобто механізм 
взаємодії правових і не правових факторів в рам-
ках соціальної системи).  

Проаналізувавши найбільш вагомі концеп-
туальні підходи до визначення внутрішньої 
структури соціології права, можна дійти виснов-
ку про те, що соціологія права в силу комплекс-
ності свого об'єкту та предмету дослідження має 
складну, багаторівневу структуру. Кожен із її 
складових елементів, володіючи певною само-
стійністю, не є в той же час ізольованим чи відо-
кремленим. Навпаки, лише в процесі узгодженої 
взаємодії всіх структурних елементів є можли-

вість представити соціологію права в якості цілі-
сної, органічної, наукової системи.   

В той же час, проведений вище аналіз дає 
змогу виявити також і ряд недоліків в запропо-
нованих варіантах системи соціології права. По-
перше, в основі диференціації даної галузі нау-
кових знань на структурні елементи в більшості 
випадків лежить характер та специфіка конкрет-
но-соціологічних досліджень права. Але систему 
будь-якої науки, в тому числі соціології права, як 
було доведено вище, не можна зводити лише до 
рівня емпіричних досліджень. По-друге, крите-
рії, які закладаються вченими в основу поділу 
цієї науки на структурні елементи страждають 
або занадто широкими сферами охоплення мате-
ріалу, або ж являються занадто звуженими по 
змісту, що в результаті призводить до неправо-
мірного розширення змісту соціології права або 
ж до неможливості врахування всієї специфіки. 
По-третє, умовність та неконкретність багатьох 
запропонованих конструкцій не дають змогу ви-
ділити єдині критерії для побудови однозначної 
структури соціології права.  

За таких умов виникає об'єктивна необхід-
ність наукового обґрунтування та запровадження 
нової, більш універсальної та досконалої моделі 
внутрішньої диференціації наукових знань в ра-
мках єдиної системи соціології права. На нашу 
думку, таким виступає підхід, який закладає в 
основу системи соціології права систему самого 
права, оскільки специфіка об'єкту науки та його 
системні властивості дають змогу якомога краще 
відобразити сутність самої науки і більш ком-
плексно підійти до врахування і висвітлення її 
проблематики. Враховуючи внутрішню структу-
ру права, до системи соціології права, на нашу 
думку, повинні входити наступні структурні 
елементи: соціологія норм права, соціологія ін-
ститутів права та соціологія галузей права.    

Окремі спроби закладення в основу внут-
рішньої будови соціології права структурних 
елементів права вже відображено в літературі. 
Так, наприклад, В.В. Лапаєва в якості критерію 
диференціації соціології права пропонує виділя-
ти галузі права [11, c.30], в той час як  Ж. Кар-
бон’є пішов значно далі в розкритті системи со-
ціології права, не зупиняючись лише на галузях 
права, а довів спеціалізацію соціології права до 
рівня окремих правових інститутів [7, c.52-53; 5, 
c.149]. Саме останній запропонований підхід до 
визначення системи соціології права, на нашу 
думку, є найбільш вірним, оскільки в основу 
внутрішньої диференціації соціології права, як 
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юридичної науки, повинна бути закладена сис-
тема самого права, оскільки системність об'єкту 
дослідження (тобто права) зумовлює в подаль-
шому  характер дослідження і структуру науки в 
цілому. Саме завдяки системності права, харак-
теру взаємодії його структурних елементів за-
безпечується системність соціології права та ви-
значається її внутрішня будова.  

На основі вищевикладеного, можна дійти 
висновку про те, що система соціології права, 

як науки – це об'єктивно зумовлена внутрі-
шньою структурою права цілісна система уза-

гальнених специфічних знань про соціальні 
закономірності формування, функціонування 

та механізму соціальної дії права. А таке ви-
значення дозволяє стверджувати, що внутрішня 
побудова соціології права зумовлена системними 
властивостями та системною організацією само-
го права.  
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ПРАВОВА ПРИРОДА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ  

  
Перехід України до ринкових відносин зу-

мовлює корінні  зміни у характері трудових від-
носин  і у формах їх правового опосередкування. 
У правових формах реалізації права на працю 
громадяни знаходять безпосереднє здійснення 
свого права працювати в якості найманих пра-
цівників шляхом укладення трудового договору, 
контракту. З огляду на це, необхідною є конкре-
тизація умов реалізації прав на працю, яка відбу-
вається на рівні індивідуально-договірного регу-
лювання. Необхідно підкреслити, що відносини 
індивідуального трудового найму оформляються 
юридично у вигляді трудового договору, який 
працівники укладають шляхом безпосередніх 
контактів та переговорів із роботодавцем. Таким 
чином, трудовий договір є основною формою 
реалізації працівниками свого конституційного 
права на працю. 

Дослідженням інституту трудового дого-
вору як угоди про працю займалися багато нау-
ковців [10, с.60; 11, с. 48; 9, с.160; 7, с.6; 5, с.11-
166]. Зауважимо, що такі дослідження відповіда-
ли особливостям певного історичного етапу роз-
витку правової науки. Тому в сучасних умовах 
потрібно проаналізувати сутність і зміст трудо-
вого договору, що укладається на підприємствах 
різних форм власності та господарювання. Ана-
ліз прийнятих останнім часом нормативних ак-
тів, що регулюють трудові відносини в нових 
умовах господарювання, свідчить про недостат-
ньо повне й чітке визначення правових форм ре-
алізації права на працю. Зокрема, ст.2 КЗпП 
України встановлює, що працівники реалізують 
право на працю шляхом укладення трудового 
договору на виробництві, в установі, організації.  
У свою чергу Закон України “Про підприємство 
в Україні” від 27.03.1991 р. визначає, що всі гро-
мадяни – члени трудового колективу, безпосере-

дньо своєю працею беруть участь у його діяль-
ності на основі трудового договору (контракту, 
угоди), а також інших форм, які регулюють тру-
дові відносини працівника з підприємством. Це 
означає, що кожному громадянину належить ви-
няткове право розпоряджатися своїми здібнос-
тями в процесі продуктивної та творчої праці. 
Громадянин реалізує це право на підставі трудо-
вого договору, а також самостійно, коли не ви-
никає трудових відносин. Укладений належним 
чином трудовий договір є по суті відображенням 
свободи праці, наслідком взаємного волевияв-
лення працівника та роботодавця. Шляхом його  
укладення здійснюється правова регламентація 
використання роботодавцем найманої праці. За-
гальною підставою для цього є ст.5 Закону Укра-
їни “Про підприємництво”, яка передбачає, що 
підприємництво здійснюється на основі принци-
пу вільного найму працівників.  

У науковій літературі існують різні точки 
зору, які торкаються визначення поняття найма-
ної праці. Деякі автори визначають найману пра-
цю як працю не власників, відповідно самостійна 
праця розглядається як праця власників (співвла-
сників) [12, с.7]. Критерієм такого поділу слу-
жить економічне положення учасників спільної 
(сумісної) праці, тобто їх відношення до засобів 
виробництва. А.С. Пашков відзначав, що “зага-
льною ознакою, що поєднує всі форми застосу-
вання найманої праці, є те, що у працюючого за 
наймом відсутнє право власності на майно під-
приємства та право на розподіл прибутків. Він 
може мати внесок у майні підприємства та отри-
мувати частину прибутку цього підприємства, 
але тільки за згодою власника. У кооперативних 
підприємствах особи, що працюють за трудовим 
договором, можуть брати участь у загальних 
зборах членів кооперативу, але тільки з правом 
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дорадчого голосу” [8, с.61]. З такою думкою зго-
дні Т. Ю. Коршунова та А. Ф. Нуртдінова, які 
частково пояснюють таке положення тим, що 
наймані працівники не несуть ризика, пов’яза-
ного з володінням власністю, і тому займають 
інше правове положення [6, с.61]. 

Цілком змістовне та послідовне визначення  
поняття “найманої праці” дає О. М. Дуюнова, яка 
розуміє під нею несамостійну, залежну, підлеглу 
працю працівника, що не включений у відносини 
власності з підприємством, установою, організа-
цією, позбавлений, як правило, права на розподіл 
прибутків та участі в управлінні, підкорений цілям і 
владі іншої особи, який продає свою робочу силу 
(здатність до праці) і зазнає експлуатації з боку 
власник, засобів виробництва чи капіталу [4, с.47]. 
Виходячи з цього, можна виділити такі риси на-
йманої праці: несамостійність, залежність, відо-
кремленість працівників від засобів виробницт-
ва; відсутність у працівників права на розподіл 
прибутків; відсутність у працівників права на 
участь в управлінні підприємством без згоди 
власника. Вказані ознаки основоположні для 
розмежування форм у реалізації права на працю, 
зокрема, шляхом  укладення трудового договору.  

Законодавче визначення трудового догово-
ру дається у ст. 21 КЗпП України, відповідно до 
якої – це угода між працівником і власником 
підприємства, установи, організації або уповно-
важеним органом чи фізичною особою, за якою 
працівник зобов’язується виконувати роботу, 
визначену цією угодою, з підляганням внутріш-
ньому трудовому розпорядкові, а власник під-
приємства, установи, організації або уповнова-
жений ним орган чи фізична особа зобов’я-
зується виплачувати працівникові заробітну пла-
ту і забезпечувати умови праці, необхідні для 
виконання роботи, передбачені законодавством 
про працю, колективним договором і угодою 
сторін [1, Ст.21]. Реформування трудового зако-
нодавства України й виникнення суб’єктів різ-
них організаційно-правових форм господарю-
вання поставили проблему перегляду правового 
статусу сторін трудового договору в сучасних 
умовах. Як видно зі ст. 21 КЗпП України, сторо-
нами трудового договору є працівник і власник 
підприємства, установи, організації або уповно-
важений ним орган. 

Досліджуючи дану проблему, В.І. Проко-
пенко наголошує на тому, що працівник укладає  
трудовий договір із власником тоді, коли остан-
ній безпосередньо управляє своїм майном або з 
підприємством, створеним власником. З метою 

конкретизації визначення сторін трудового дого-
вору, доцільно використовувати терміни “найма-
ний працівник“, та “роботодавець”. На цій пози-
ції, стоїть і законодавець, який усе частіше для 
позначення сторони, з якою працівник укладає 
трудовий договір, використовує термін “робото-
давець”. Відповідно до ст. 1 Закону України  
“Про професійні спілки їх права та гарантії дія-
льності”, роботодавець – це власник підприємст-
ва, установи, організації незалежно від форм 
власності, від виду діяльності та галузевої нале-
жності або уповноважений ним орган чи   фізич-
на  особа, які відповідно до законодавства вико-
ристовують найману працю [2, Ст.1]. В такому ж 
розумінні термін  “роботодавець” використову-
ється і в Законі України “Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування від нещас-
ного випадку на виробництві і професійного за-
хворювання, які спричинили втрату працездат-
ності” [3, Ст.1]. Виходячи з вище викладеного, у 
КЗпП України і інших нормативно правових ак-
тах про працю необхідно ввести поняття “най-
маний працівник” і “роботодавець”. Це дозво-
лить усунути неточність при визначенні сторін 
трудового договору і сприятиме підвищенню 
ефективності правового регулювання трудових 
правовідносин.   

Важливою й гострою в умовах сьогодення 
стає проблема забезпечення права на працю.  
Соціалістична концепція права на працю, яка 
панувала за радянських часів, відображала прин-
цип загальності праці, який означав право на 
отримання гарантованої роботи. Проте впрова-
дження начал соціального партнерства означає 
вільне волевиявлення сторін при укладанні угоди 
про працю, тому жодна із них не може нав’язу-
вати волю іншій, змушувати її до укладення тру-
дового договору (контракту). При цьому нале-
жить гарантувати недопущення дискримінації у 
трудових відносинах. Під дискримінацією у тру-
довому праві потрібно розуміти будь-які відмін-
ності, переваги та обмеження при прийнятті на 
роботу, які не пов’язані з професійними якостя-
ми працівника. З метою недопущення дискримі-
нації у сфері праці,  необхідно закріпити у ново-
му Кодексі про працю України норму, яка закрі-
плювала б положення про те, що особа, винна в 
порушенні рівноправності громадян, притягуєть-
ся до відповідальності на підставі закону. 

Чинне законодавство про працю України 
не містить прямих обмежень і заборон на здійс-
нення роботодавцем дій, які призводять до дис-
кримінації. Це обумовлюється тим, що гарантії 
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проти дискримінації у трудових відносинах сфо-
рмульовані  у вигляді декларацій, позбавлених 
реального механізму їх здійснення. З огляду на 
це у трудовому законодавстві України необхідно 
закріпити положення про те, що всі громадяни, 
які вважають, що по відношенню до них була 
допущена дискримінація, мають право на судо-
вий захист. У Кодексі законів про працю доціль-
но закріпити правові норми, які дадуть змогу 
встановити високий рівень гарантій від дискри-
мінації. Тому новий Кодекс законів про працю 
України повинен містити таку статтю:  

“Заборона дискримінації у сфері праці.   
Дискримінація у сфері праці – це відмінно-

сті, переваги та обмеження, які не пов’язані з 
професійними якостями працівника, за винятком 
випадків, передбачених законодавством. Кожна 
особа, по відношенню до якої була допущена 
дискримінація у сфері праці, має право на судо-
вий захист”. 
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Право власності в демократичній правовій 
державі є не лише однією із форм вираження 
свободи і права людини, воно також створює 
цивілізовану основу для свободи і права. Такому 
розвитку буде сприяти не тільки право власності, 
але і весь інститут речевих прав взагалі” [27, 
с.135]. Такої думки дотримується більшість нау-
ковців. Так, Є.О.Суханов вважає, що “для того, 
аби задовольнити господарські чи інші потреби, 
не обов’язково ставати в окремих випадках влас-
ником (що може бути чи неможливим, чи неви-
гідним), достатньо тільки одержати повноважен-
ня іншого законного володільця майна та відпо-
відний захист” [24, с.79-80]. На нашу думку, вра-
ховуючи сучасний рівень економічних відносин, 
існує нагальна потреба створення таких юридич-
них форм, які забезпечать можливість тривалої 
участі (незалежної від простої особистої згоди) 
однієї особи у праві власності іншої особи. На 
досягнення такого результату і спрямовуються 
права на чужі речі. Вони є насамперед речевими 
правами, адже встановлюють безпосередній 
зв’язок із річчю і мають абсолютний характер. 
Чинне законодавство практично не містить норм, 
які б були присвячені регулюванню прав на чужі 
речі. У якості виключення можна розглядати ст.4  
Закону України “Про власність”, яка передбачає, 
що “у випадках і порядку, встановлених законо-
давчими актами України..., на власника може 
бути покладений обов’язок допустити обмежене 
користування його майном іншими особами” [1, 
с.174]. Слід погодитися з думкою О.А.Підопри-
гори, який стверджує, що із вищезгаданої норми 
випливає сервітутне право [17, с.175]. Суттєвим 
кроком вперед по шляху розв’язання проблеми 
вдосконалення правового регулювання відносин 
власності в Україні треба вважати створення си-
стеми речових прав у проекті Цивільного кодек-
су України. Так, згідно ст.312 проекту зазнача-
ється, що речевими правами, крім права власнос-
ті і права володіння, є також сервітутні права, 
емфітевзис, суперфіцій, застава та інші права на 
чужі речі [26]. Окремої уваги заслуговують 
конструкції довірчої власності (трасту) чи довір-
че управління власністю, як правові інститути, 
які дозволять замінити право повного господар-

ського відання і оперативного управління [15, 
с.288-289]. На нашу думку, створення надто ве-
ликої системи прав на чужі речі є недоцільним, 
так само, як і залучення до цієї системи деяких 
зобов’язальних прав, які мають певні ознаки ре-
чового права. 

Важливим засобом регулювання правового 
режиму майна суб’єктів підприємницької діяль-
ності є встановлення різних організаційно-
правових форм здійснення підприємницької дія-
льності та різних видів підприємницької діяль-
ності з метою їх адекватного ліцензування (ви-
дачі дозволів на здійснення окремих видів під-
приємницької діяльності). Аналіз Закону Украї-
ни “Про підприємництво” дає підстави ствер-
джувати, що суб’єктами такої діяльності висту-
пають фізичні і юридичні особи [2, с.191]. Згідно 
зі ст.23 Цивільного кодексу України юридични-
ми особами визнаються організації, яким нале-
жить відокремлене майно, які можуть від свого 
імені набувати майнові та немайнові права і не-
сти обов’язки, бути позивачами та відповідачами 
в суді, арбітражі або третейському суді. Під ор-
ганізацією слід розуміти колективне утворення, 
що володіє організаційною єдністю [14, с.139; 
12, с.98; 25]. В літературі відзначається необхід-
ність кожної із названих ознак для визначення 
організації суб’єктом цивільного права, тобто 
юридичною особою [15, с.107; 22, с.27]. У під-
тримку наведеної позиції виступає і законода-
вець [4, с.189]. Згідно аналізу позицій науковців  
та законодавства можна стверджувати, що деякі 
суб’єкти підприємницької діяльності можуть 
розглядатися у якості колективних з точки зору 
кількості засновників (учасників). Чинне законо-
давство у якості винятку із згаданого правила пе-
редбачає заснування приватного підприємства, яке 
створюється залежно від волі і на основі майна, як 
правило, однієї особи [3, с.310-311]. Для решти ви-
дів підприємств, передбачених законом, характерні, 
на нашу думку, колективні засади створення та фо-
рмування як самих цих суб’єктів, як юридичних 
осіб, так і їх майнової бази.  

Серед суб’єктів підприємницької діяльнос-
ті особливе місце посідають юридичні особи. Як 
зазначає Н.С. Кузнєцова, “проблема їх правового 
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статусу пов’язана як із основними концептуаль-
ними підходами до особи в цілому, так і з міс-
цем, яке посідають суб’єкти підприємництва в 
системі юридичних осіб” [18, с.57]. Проблема 
класифікації юридичних осіб суб’єктів підпри-
ємницької діяльності, визначення їх основних 
організаційно-правових форм викликала жваві 
дискусії серед цивілістів. Прибічники однієї точ-
ки зору вважають, що юридичні особи варто по-
діляти залежно від мети, з якою вони створені, 
тобто в такому разі потрібно говорити про поділ 
юридичних осіб суб’єктів підприємницької дія-
льності на комерційні і некомерційні. Підставою 
для їх розмежування є основна мета діяльності – 
одержання прибутку [11, с.37-38]. Такий поділ 
має суттєвий вплив на визначення організаційно-
правової форми юридичної особи та її правозда-
тність. Так, наприклад, комерційні юридичні 
особи можуть створюватися у формі господарсь-
ких товариств, виробничих кооперативів, держа-
вних підприємств, некомерційні юридичні особи 
можуть створюватися у формі громадських ор-
ганізацій та об’єднань, споживчих кооперативів, 
благодійних та інших фондів. На думку прибіч-
ників цієї концепції, належність до комерційної 
чи некомерційної організації впливає на обсяг 
правоздатності відповідної юридичної особи, 
тобто для комерційних юридичних осіб  є харак-
терною можливість мати цивільні права і нести 
цивільні обов’язки, необхідні для здійснення 
будь-яких видів діяльності, не заборонених зако-
ном, а для некомерційних юридичних осіб – мо-
жливість здійснення підприємницької діяльності 
тільки за умови, що це слугує меті їх створення.  

Особливого значення для розвитку підпри-
ємницької діяльності  в умовах переходу до рин-
кової економіки в Україні має створення дієвого 
механізму забезпечення законного доступу 
суб’єктів підприємництва на ринок, тобто за сло-
вами Н.О.Саніахметової, “…регулювання легі-
тимації суб’єктів підприємництва” [23, с.7]. За-
слуговує уваги і позиція Ж.А.Іонової, яка пише: 
“…однією із основних умов здійснення підпри-
ємницької діяльності є її легітимність, тобто, 
державне підтвердження законності входження в 
господарський обіг” [16, с.46]. При позначенні 
цієї процедури, як указує В.С.Мартем’янов [19, 
с.55-56], використовують поняття легітимації. 
Термін “легітимація” визначається як “…поря-
док, при якому виникнення певних прав ставить-
ся в залежність від наявності певних умов, точно 
визначених законом…” [29, с.537]. Відоме і таке 
визначення: “…легітимація – це визнання або 

підтвердження законності певного права або по-
вноважень особи” [30, с.79]. Основою легітима-
ції належить розглядати державну реєстрацію 
суб’єктів підприємницької діяльності. 

Аналіз законодавства дозволяє стверджу-
вати, що на сьогодні відсутнє законодавче ви-
значення державної реєстрації. В юридичній лі-
тературі державна реєстрація суб’єктів підпри-
ємництва визначається по-різному. Наприклад, 
А.Ноздрачов визначає її, як “юридично регламе-
нтований порядок визнання (підтвердження) фа-
кту утворення підприємця в будь-якій організа-
ційно-правовій формі з метою обліку та контро-
лю за законністю його виникнення, реорганізації 
та ліквідації” [20, с.24]. Іншу позицію займає 
В.С.Щербина: “реєстрація підприємців (суб’єк-
тів підприємницької діяльності) є процесуально 
правовою дією, внаслідок якої підприємства 
включаються до єдиного державного реєстру 
підприємств та організацій" [28, с.71]. На нашу 
думку, державну реєстрацію потрібно розглядати 
як юридичну умову реалізації суб’єктом підпри-
ємництва свого права на ведення підприємниць-
кої діяльності в результаті загального конститу-
ційного дозволу. 

Аналіз законодавства і юридичної літера-
тури дозволяє зробити висновок, що державна 
реєстрація робить можливим вирішити такі за-
вдання: 1) здійснення державного контролю за 
підприємницькою діяльністю суб’єктів під-
приємництва; 2) одержання статистичної інфор-
мації з метою прийняття заходів державного ре-
гулювання економічних процесів; 3) оподатку-
вання; 4) надання учасникам господарських від-
носин відомостей про зареєстрованих підприєм-
ців. Державна реєстрація суб’єктів підприємниц-
тва має за законодавством України правовстано-
влююче значення як юридичний факт, на підста-
ві якого і з моменту якого за особою визнається 
правове становище суб’єктів підприємницької 
діяльності. Незареєстроване підприємництво в 
Україні заборонено законом і утворює склад 
правопорушення, яке передбачає адміністратив-
ну відповідальність. Зауважимо, що крім даних 
видів відповідальності, особа, яка повинна була 
пройти реєстрацію і цього не зробила, несе також 
майнову, цивільно-правову відповідальність за зо-
бов’язаннями, взятими нею в якості підприємця.  

В літературі знайшла відображення пози-
ція, відповідно до якої поряд із державною ре-
єстрацією елементом легітимації визнається лі-
цензування окремих видів діяльності, адже без 
ліцензування участь суб’єктів підприємництва, в 
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тому числі підприємців-громадян, у переважній 
більшості сфер економічного життя виявляється 
неможливою [16, с.46-47]. Наприклад, Закон 
України “Про підприємництво” визначає необ-
хідною умовою здійснення всіх видів підприєм-
ницької діяльності державну реєстрацію, а сто-
совно деяких видів діяльності такою умовою ви-
ступає умова одержання відповідного дозволу, 
тобто, ліцензії. В свою чергу, Закон України 
“Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності” визначає види діяльності, що підля-
гають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, 
встановлює державний контроль у сфері ліцен-
зування, а також відповідальність за порушення 
у сфері ліцензування. На основі вищевикладено-
го можна стверджувати, що  ліцензування окре-
мих видів підприємницької діяльності поряд із 
державною реєстрацією підприємництва є осно-
вою його легалізації.  

Чинне законодавство містить норму, яка 
дозволяє зробити висновок про те, що підприєм-
ницька діяльність і господарська діяльність – 
поняття не тотожні. Поняття “господарська дія-
льність” є ширшим ніж поняття “підприємниць-
ка діяльність”. Так, за ст.1 Закону України “Про 
підприємництво” підприємництво – це самостій-
на, систематична, на власний ризик діяльність по 
виробництву продукції, виконанню робіт, надан-
ню послуг з метою отримання прибутку, яка 
здійснюється фізичними та юридичними особа-
ми, зареєстрованими як суб’єкти підприємниць-
кої діяльності [2, с.191], а господарська діяль-
ність, згідно ст.1 Закону України “Про ліцензу-
вання певних видів господарської діяльності” – 
будь-яка діяльність, у тому числі підприємниць-
ка, юридичних осіб, а також фізичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана 
з виробництвом, виготовленням продукції, торгі-
влею, наданням послуг, виконанням робіт [9, 
с.327]. Варто зауважити, що закон визначає 
суб’єктами господарювання усіх юридичних осіб 
незалежно від організаційно-правової форми та 
форми власності, які здійснюють господарську 
діяльність, крім органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, а також усіх фізичних 
осіб – суб’єктів підприємницької діяльності. Це є 
підставою для висновку про те, що підприємни-
цька діяльність є одним із видів господарської 
діяльності (фактично є її складовою частиною), а 
до суб’єктів господарської діяльності належать 
усі суб’єкти підприємницької діяльності та всі 
інші юридичні особи, які не мають прямої мети 
отримання прибутку. У якості прикладу останніх 

можна навести установи охорони здоров’я, які, 
перебуваючи у державній власності, на бюджет-
ному утриманні, та надаючи медичні послуги, є  
суб’єктами господарської діяльності. Зауважимо, 
що законодавець не наводить у Законі “Про лі-
цензування певних видів господарської діяльно-
сті” вичерпного переліку видів діяльності, які 
підлягають ліцензуванню. Цей факт вказує на те, 
що ліцензування окремих видів діяльності здійс-
нюється згідно із законами, які регулюють відно-
сини у відповідних сферах діяльності і, зокрема, 
таких, як: банківська, зовнішньоекономічна діяль-
ність,  діяльність у сфері використання ядерної 
енергетики тощо.         

Деякі види підприємницької діяльності 
вимагають одержання торгового патенту – дер-
жавного свідоцтва, що засвідчує право суб’єкта 
підприємництва займатися ними. Відповідно до 
положення Закону України “Про патентування 
деяких видів діяльності” визначаються види дія-
льності, які підлягають патентуванню. Тобто, 
патентування теж слід розглядати в якості скла-
дової частини легітимації підприємницької дія-
льності [7, с.215]. 

Отже, для здійснення підприємницької ді-
яльності громадянами України необхідна її легі-
тимація. Легітимація може складатися із трьох 
елементів – державної реєстрації, ліцензування і 
патентування. В цьому разі потрібно відзначити 
існування значної кількості підзаконних норма-
тивних актів, що регулюють питання державної 
реєстрації і ліцензування підприємницької дія-
льності, що призводить до неповного та недоста-
тнього регулювання легітимації підприємництв. 
У зв’язку з цим заслуговує уваги позиція Н.О.Са-
ніахметової, яка вважає, що “законодавство про 
державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 
діяльності, ліцензування і патентування деяких 
видів цієї діяльності потребує систематизації не 
на рівні підзаконних актів, а на законодавчому 
рівні. Необхідна розробка єдиного нормативного 
акта, який би регулював процедуру легітимації 
суб’єктів підприємництва” [23, с.14]. Подібну 
позицію займає Ж.А.Іонова, яка спираючись на 
світовий і російський досвід, обгрунтовує необ-
хідність прийняття федерального закону “Про 
державну реєстрацію суб’єктів підприємницької 
діяльності” [16, с.46-48; 13, с.35-36]. Відзначимо, 
що протилежну позицію займає В.В.Ровний, 
який робить висновок “про відсутність необхід-
ності особливої процедури державної реєстрації 
суб’єктів підприємницької діяльності і прийнятті 
відповідного спеціального закону” [21, с.8]. На 
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нашу думку, необхідність прийняття такого за-
кону в Україні все ж існує. Особливого значення 
це питання набуває у світлі виконання Указу 
Президента України “Про запровадження єдиної 
державної регуляторної політики у сфері підпри-
ємництва”, метою якого було зробити підприєм-
ництво ефективним, його розвиток – самодоста-
тнім, а відносини з державою – цивілізованими.  

Найпоширенішим з непрямих засобів ре-
гулювання правового режиму майна суб’єктів 
підприємницької діяльності є встановлення їх 
диференційованого оподаткування. Окремої ува-
ги заслуговує територіальна диференціація – 
встановлення особливого правового режиму для 
спеціальних (вільних) економічних зон. Відпові-
дно до чинного законодавства спеціальна (віль-
на) економічна зона являє собою частину тери-
торії України, на якій встановлюється і діє спеці-
альний правовий режим економічної діяльності. 
Для цієї території запроваджується особливий 
порядок застосування і дії законодавства Украї-
ни, пільгові валютно-фінансові, митні, податкові 
та інші умови підприємницької діяльності юри-
дичних і фізичних осіб. Правовий режим окремої 
вільної економічної зони безпосередньо обумов-
люється особливостями виду або типу спеціаль-
ної (вільної) економічної зони. Основним зако-
нодавчим актом, яким встановлено порядок 
створення, ліквідації та механізм функціонуван-
ня спеціальних (вільних) економічних зон на те-
риторії України, принципові правові та економі-
чні засади їх статусу, а також загальні правила 
регулювання відносин суб’єктів  економічної 
діяльності цих зон із органами влади та самовря-
дування різних рівнів, є Закон України “Про за-
гальні засади створення і функціонування спеці-
альних (вільних) економічних зон” [5; 10]. По-
станова Кабінету міністрів України від 14 берез-
ня 1994 р.№167 затвердила Концепцію створен-
ня спеціальних (вільних) економічних зон в 
Україні. Згідно з цією концепцією, саме спеціа-
льні (вільні) економічні зони спроможні забезпе-
чити активізацію підприємницької діяльності, 
залучення нових технологій, розвиток сучасних 
ринкових методів господарювання. Як свідчить 
практика створення спеціальних (вільних) еко-
номічних зон, суб’єкти підприємницької діяль-
ності у таких зонах отримують додаткові стиму-
ли, які дозволяють розвивати їм власну майнову 
базу на якісно нових умовах. Наприклад, у віль-
ній економічній зоні “Закарпаття” встановлено 
спеціальний пільговий режим оподаткування, 
який дозволяє , зокрема, не сплачувати збори до 

державного інноваційного фонду, доходи, одер-
жані нерезидентами з джерелом походження їх з 
території зони від провадження власної госпо-
дарської діяльності, оподатковуються  у розмірі 
2/3 ставок оподаткування, визначених ст.13 За-
кону України “Про оподаткування прибутку під-
приємств”, прибуток платників податку на при-
буток, зареєстрованих на території спеціальної 
економічної зони, оподатковується за ставкою 20 
відсотків до звичайної ставки об’єкта оподатку-
вання [6, с.216-217]. Окремої уваги заслуговує 
правовий режим вільної економічної зони ”До-
нецьк” [8, Ст.50]. Для цієї території спеціальний 
режим інвестиційної діяльності застосовується 
до суб’єктів підприємницької діяльності, які реа-
лізують відповідні інвестиційні проекти у пріо-
ритетних видах економічної діяльності відповід-
но до укладеного контракту. 

Отже, основним з юридичних засобів регу-
лювання правового режиму майна суб’єктів під-
приємницької діяльності є встановлення та на-
лежне юридичне оформлення відносин власності 
на майно суб’єктів підприємницької діяльності. 
У якості ймовірної форми правового режиму 
майна можуть виступити довірча власність 
(траст) і довірче управління майном. До юридич-
них засобів регулювання правового режиму май-
на суб’єктів підприємництва слід віднести легі-
тимацію. До непрямих засобів регулювання пра-
вового режиму майна суб’єктів підприємництва 
треба віднести встановлення їх диференційова-
ного оподаткування. У якості підстав для такої 
диференціації виділяють територіальну – вста-
новлення особливого правового режиму для спе-
ціальних (вільних) економічних зон.  Правовий 
режим окремої вільної економічної зони  обумо-
влює особливий порядок застосування ї дії зако-
нодавства України, а також пільгові митні, пода-
ткові та інші умови підприємництва фізичних і 
юридичних осіб. 
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Juridical modes of regulation of legal order of property of entities of entrepreneurial activity 

Summary 

The article deals with juridical modes of regulation of legal order of property of entities of entrepre-
neurial activity in Ukraine under condition of transition to market economy. 
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ГЕНЕЗИС УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ ДЕРЖАВНИМ  

СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ В УКРАЇНІ 
 

Потреби суспільства у гнучкій, мобільній, 
більш досконалій системі державного соціально-
го захисту населення не могли бути задоволени-
ми структурою державного соціального страху-
вання, що існувала в радянські часи. Ця система 
вичерпала себе, тому питання соціального захис-
ту населення набули особливої гостроти. 

Постійна відсутність коштів на задоволен-
ня потреб населення призвело до відмови від 
"Ленінської страхової програми", за якою "усі 
втрати по страхуванню повинні припадати на 
підприємців та державу" [5, с.146], та розподілу 
витрат по страхуванню на всіх основних суб'єк-
тів страхування: в обов'язковому державному 
страхуванні повинні брати участь і держава, і 
підприємства, і установи, і організації, як корис-
тувачі найманою робочого силою, так і самі за-
страховані, хоча в значно менших частках. Крім 
сплати страхових внесків працездатне населення 
безпосередньо також бере участь в організації 
соціального захисту своїми заробленими кошта-
ми шляхом сплати податків. 

З метою зменшення виплат із Фонду соціа-
льного страхування Кабінет Міністрів України 
постановою від 6 травня 2001 року №439 вирі-
шив оплату перших п'яти днів тимчасової непра-
цездатності внаслідок захворювання або травми, 
не пов'язаної з нещасним випадком на виробниц-
тві, проводити за рахунок коштів підприємств, 
установ, організацій, а не за рахунок Фонду соці-
ального страхування. 

Оплата днів тимчасової непрацездатності за-
страхованій особі провадиться за основним місцем 
роботи у формі матеріального забезпечення, яке 
повністю або частково компенсує втрату заробітної 
плати за робочі дні (години) згідно з графіком ро-
боти, що припадають на дні тимчасової непраце-
здатності. Підставою для оплати днів тимчасової 
непрацездатності є виданий в установленому по-
рядку листок непрацездатності. 

Дні тимчасової непрацездатності застрахо-
ваній особі оплачуються залежно від страхового 
стажу, хоча відповідно до раніше чинного зако-
нодавства брався до уваги трудовий стаж. Якщо 
врахувати, що найманий працівник вважається 
застрахованим з дня прийняття його на роботу, 

то страховий стаж визначається тривалістю тру-
дового стажу. 

Зміни в системі організації загальнообов'я-
зкового  державного соціального страхування 
стали вимагати змін у системі управління. Якщо 
у перші роки радянської влади управління соціа-
льним страхуванням здійснювалося державними 
органами, то з ліквідацією в 1933 році Наркома-
тів праці і його органів на місцях соціальне стра-
хування в СРСР передається профспілкам. Стра-
хові каси і всі напрацювання, що пов'язані зі 
страховою медициною та диференціацією тари-
фів залежно від соціальних ризиків, ліквідову-
ються. У 1937-1938 роках профспілки були зві-
льнені від виплати пенсій пенсіонерам, які не 
працювали. Ці витрати взяв на себе державний 
бюджет. У цих умовах бюджет соціального стра-
хування консолідувався з державним. По суті це 
була модель соціального страхування за принци-
пом "одного котла" без урахування соціальних 
ризиків. При одержанні каліцтва або іншого 
ушкодження здоров'я, що призвело до втрати 
працездатності, працівник одержував не страхо-
ву винагороду, а допомогу по тимчасовій непра-
цездатності або пенсію по інвалідності. Праців-
нику належало право при завданні шкоди здоро-
в'ю з вини підприємства звернутись до підприєм-
ства, а при його відмові – і до суду з позовом про 
відшкодування шкоди цим підприємством. 

Відповідно до ч.5 статті 244 КЗпП України 
професійні спілки управляють державним соціа-
льним страхуванням, а також санаторіями, про-
філакторіями та будинками відпочинку, культу-
рно-освітніми, туристськими і спортивними 
установами, що перебувають у їх віданні, анало-
гічне положення закріплене також в статті 24 
Закону України "Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності" від 15 вересня 1999р. [3, 
Cт. 397], правда із застереженням, що із введен-
ням в дію Законів України з окремих видів дер-
жавного соціального страхування відповідно до 
Основ законодавства України про загальнообо-
в'язкове державне соціальне страхування проф-
спілки як представники застрахованих осіб за 
принципами соціального партнерства беруть 
участь в управлінні державним соціальним стра-
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хуванням, а в новій редакції статті 244 КЗпП 
України від 5 квітня 2001 року права професій-
них спілок, їх об'єднань визначаються Конститу-
цією України, Законом України "Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексом 
законів про працю та іншими нормативно право-
вими актами. 

Частиною 2 статті 243 КЗпП України в ре-
дакції від 5 квітня 2001р. держава визнає профе-
сійні спілки повноважними представниками пра-
цівників і захисниками їх трудових, соціально-
економічних прав та інтересів в органах держав-
ної влади та місцевого самоврядування, у відно-
синах з власником або уповноваженим ним ор-
ганом, а також з іншими об'єднаннями громадян. 

Законами України "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного ви-
падку на виробництві та професійного захворю-
вання, які спричинили втрату працездатності" від 
23 вересня 1999р. та "Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування на випадок безро-
біття" від 2 березня 2000р. (набрали чинності з 1 
січня 2001 року), профспілки також поступово усу-
ваються від управління соціальним страхуванням, 
але будуть брати участь в управлінні. 

Здійснювати ж керівництво та управління 
окремими видами соціального страхування будуть 
страхові фонди, які проводять збір і акумуляцію 
страхових внесків, контроль за використанням ко-
штів, забезпечують фінансування виплат за загаль-
нообов'язковим державним соціальним страхуван-
ням та здійснюють інші функції згідно із затвер-
дженими статутами. Усі застраховані громадяни є 
членами відповідних страхових фондів незалежно 
від виду соціального страхування. 

У той же час, в п.15 Положення про фонд 
соціального страхування України в редакції від 
31 серпня 1998 року зазначено, що виконавча 
дирекція Фонду і виконавчі дирекції відділень 
вирішують покладені на них завдання разом з 
профспілковими органами. 

Це вже зовсім інша форма взаємовідносин 
профспілкових органів з Фондом соціального 
страхування України. Як відзначав проф. В.Про-
копенко, право профспілкового комітету підпри-
ємства в регулюванні праці, є одночасно і його 
обов'язком. Відносини між адміністрацією під-
приємств, установ, організацій можуть проявля-
тись у чотирьох формах: у спільному прийнятті 
рішень, у формі попереджувального погодження 
(санкціонування) дій адміністрації з профспілко-
вим комітетом, у формі врахування думки і, на-

решті, у вирішення питання з участю профспіл-
кового комітету [6, c.26]. 

Спільне вирішення питань означає, що ад-
міністрація і профспілковий комітет на різних 
засадах беруть участь у їх розгляді, а документ, 
що приймається, підписують обидві сторони. 
При розбіжності точок зору по суті питання рі-
шення не може бути прийняте. 

Ініціатива про спільне вирішення питань 
покладається на одну з сторін. Так, адміністрація 
підприємства, організації разом з профспілковим 
комітетом розподіляє фонд матеріального заохо-
чення, соціально-культурних заходів і  житлово-
го будівництва; визначає розміри премій, матері-
альної допомоги і винагороди за річні підсумки 
роботи підприємства; встановлює правила внут-
рішнього трудового розпорядку, надає житлові 
приміщення в будинках державних, кооператив-
них і громадських організацій тощо. 

Профспілковий комітет спільно з адмініст-
рацією організовує поширення передового до-
свіду, готує документи, необхідні при призна-
ченні пенсій робітникам, службовцям, їх сім'ям, 
вирішує питання працевлаштування інвалідів; 
розглядає питання преміювання молодих робіт-
ників і службовців, розподілу для них житла і 
місць у гуртожитках, охорони праці підлітків, 
використання коштів на розвиток культурно-
масової і спортивної роботи тощо. 

Незалежно від кого виходить ініціатива 
при спільному розв'язанні завдань, обидві сторо-
ни мають рівні права при прийнятті рішення. Бе-
зумовно, що тут немає рівності в компетенції 
сторін і у відповідальності за проведення даних 
рішень у життя. 

Спільні акти адміністрації і профспілкових 
органів - це двосторонні акти. Вони набирають 
чинності з часу підписання їх сторонами або в 
обумовлений строк. Втілення їх у життя не може 
бути відкладене односторонніми діями адмініст-
рації підприємства, установи. 

Особливістю такої форми взаємовідносин 
є те, що адміністрація вправі здійснювати той чи 
інший захід у галузі суспільної організації праці 
лише спільно з профспілковим комітетом. 

Погоджувальний порядок вирішення пи-

тань носить правоохоронний характер. Суть по-
годження рішення адміністрації з профспілковим 
комітетом полягає в тому, що без нього адмініс-
трація підприємства не вправі видати відповіда-
льний акт або приймати рішення з даного питан-
ню. Однак одержана від комітету попередня згода 
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не є обов'язковою для прийняття відповідного акта, 
оскільки потреба у цьому може відпасти. 

За погодженням з профспілковим коміте-
том приймаються рішення з ініціативи адмініст-
рації, кожна дія якої становить розпорядчий акт. 
Він виступає як вказівка адміністрації, обов'яз-
кова  для усіх членів колективу, що зазначені в 
ньому. Розпорядження адміністрації діє на про-
тязі певного, інколи досить тривалого строку і 
адресується до конкретної особи чи до багатьох 
осіб, хто протягом строку його дії виконує тру-
дові функції на певних робочих місцях на дано-
му підприємстві, в цеху, відділі і т.п. 

Однак прийнятий акт набирає чинності лише 
в тому разі, коли він погоджений з профспілковим 
органом, що представляє колектив робітників і 
службовців даного підприємства. Рішення в цьому 
випадку підписує представник адміністрації одно-
особово. Але в обов'язковому порядку воно пови-
нно містити посилання на те. що це питання пого-
джено з профспілковим комітетом. 

У порядку погодження з профспілковим 
комітетом адміністрація підприємства, організа-
ції здійснює перерозподіл коштів між фондами 
матеріального заохочення і фондом матеріально-
культурного і житлового будівництва у встанов-
лених межах; проводить витрачання всіх коштів 
преміювання; встановлює відрядну і преміальну 
системи оплати праці; затверджує положення 
про преміювання робітників і службовців під-
приємства, виплачує винагороду по підсумках 
річної роботи з фонду, що створюється за раху-
нок прибутків, які одержує підприємство; за-
тверджує знижені норми виробітку для неповно-
літніх і молодих робітників, встановлює черго-
вість надання відпусток; затверджує графіки 
змінності при п'ятиденному робочому тижні; ви-
рішує питання про проведення надурочних робіт, 
про залучення робітників і службовців до роботи 
у вихідні і святкові дні, про звільнення робітни-
ків з роботи з ініціативи адміністрації підприєм-
ства, установи, організації. 

Вирішення питань з участю профспілки 
означає, що адміністрація запрошує профспілко-
вий комітет для обговорення певних питань. Ви-
сновки комітету з питань, що розглядаються, 
всебічно обговорюються і приймаються до уваги 
при прийнятті рішення. Але обов'язкової юриди-
чної сили для адміністрації, для власника або 
уповноваженого ним органу вони не мають. 

Профспілковий орган підприємства, уста-
нови, організації бере участь у розробці проектів 
виробничих планів, планів впровадження нової 

техніки, капітального будівництва, проектів пла-
нів будівництва і ремонту житлових будинків та 
культурно-побутових об'єктів, а також планів 
соціального розвитку колективів. 

Важливою складовою частиною правових 
відносин профспілкових комітетів з адміністра-
цією визнавалось також прийняття рішень з 

урахуванням думки профспілкового органу. Це 
означало, що адміністрація запитувала думку 
профспілкового комітету і враховувала її при 
вирішенні питань. Рішення, що приймалося, ви-
ходило тільки від адміністрації та підписувалося 
тільки нею. Відсутність в документі посилання 
на врахування думки профспілкового органу не 
підривало юридичної сили рішення адміністра-
ції, якщо думка профспілки дійсно була вислу-
хана. Ця форма взаємовідносин адміністрації та 
профспілкового органу охоплювала, основним 
чином, відносини щодо планування і організації 
виробництва, розподілу і використання матеріа-
льних та фінансових ресурсів, технічної органі-
зації праці, призначення працівників на керівні 
господарські посади [6, с.26-29]. 

Зміни в господарстві про працю, яких воно 
зазнало при переході до ринкової економіки, в 
першу чергу стосується правового статусу проф-
спілок, обмеження їх прав. Аналізуючи порядок 
реалізації наданих профспілкам прав в умовах 
ринкових відносин, В.І.Прокопенко пізніше кла-
сифікує їх на три групи: 1) спільні з власником 
або уповноваженим ним органом права; 2) пого-
джувальні права, коли право вирішення питання 
належить власнику або уповноваженому ним 
органу, але власник повинен попередньо погоди-
ти вирішення цих питань з профспілковим орга-
ном; 3) право на участь профспілкових органів у 
вирішенні виробничих питань власником або 
уповноваженим ним органом [7, с.118].15 верес-
ня 1999 р. Державна Рада України затвердила 
Закон "Про професійні спілки, їх права та гаран-
тії діяльності", яким було визначено особливості 
правового регулювання, засади створення, права 
та гарантії діяльності професійних спілок. Одно-
часно Закон став підставою внесення змін до Ко-
дексу законів про працю України. За винятком 
статті 245 КЗпП України Законом від 5 квітня 
2001 р. внесено зміни до всіх статей Глави XVI 
КЗпП "Професійні спілки. Участь працівників в 
управлінні підприємствами, організаціями". По-
вноваження виборного органу профспілкової 
організації підприємства, установи, організації 
визначені статтею 247 КЗпП України. Вони зве-
дені до трьох форм: 1) вирішення питань вибор-
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чим органом профспілкової організації спільно з 
власником або уповноваженим ним органом; 2) 
погоджувальні права, коли право вирішення пи-
тання належить власнику або уповноваженому 
ним органу, але власник повинен попередньо 
погодити вирішення цих питань з профспілковим 
органом; 3) право на участь профспілкових орга-
нів у вирішенні виробничих питань власником 
або уповноваженим ним органом. 

Кожен і з страхових фондів має особливості 
у забезпеченні надходження й акумуляції грошових 
коштів, у здійсненні організаційно-управлінських 
заходів щодо зберігання та розподілу коштів, конт-
ролю за правильністю їх використання. Саме фон-
ди є формою управління загальнообов'язковим 
державним соціальним страхуванням. 

Відповідно до статті 6 Основ законодавст-
ва України про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від 14 січня 1998р. фондів 
страхування є п'ять: страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захво-
рювань; страхування у зв'язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням; страхування 
на випадок безробіття; пенсійне страхування та 
медичне страхування. 

Окремо стоїть Фонд для здійснення захо-
дів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 
катастрофи та соціального захисту населення. 

Фонди страхування є самостійними держа-
вними фінансово-кредитними установами, гро-
шові кошти яких не входять до складу державно-
го бюджету. Контроль за коштами фондів, які 
мають державний статус, профспілковими орга-
нами може вважатись позитивним лише у тому 
випадку, коли самі профспілки номінально конт-
ролювались державою. В СРСР такий стан збері-
гся з 1933 до початку 1992 року, коли стали ви-
никати незалежні профспілкові організації, які 
категорично виступили проти монопольного 
права Федерації профспілок України представ-

ляти професійні спілки в галузі управління спра-
вою державного соціального страхування. Мо-
нополія Федерації профспілок України на управ-
ління системою соціального страхування ство-
рила б нерівні умови для трудящих, що об'єдна-
лись у різних профспілкових організаціях, а та-
кож для трудящих, які не є членами профспілки. 

Відповідно до статті 36 Конституції Украї-
ни і статті 10 Закону України "Про професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15 ве-
ресня 1999р., усі профспілки рівні перед законом 
і мають рівні права щодо захисту прав та інтере-
сів членів профспілки. Тому концентрація сис-
теми управління соціальним страхуванням у ру-
ках лише одного профспілкового об'єднання  не-
припустима як з позиції закону, так і соціальної 
справедливості. 
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ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ЧАРТЕРУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ 
 
Договір повітряного чартеру виник і фор-

мувався під впливом аналогічного інституту 
морського права [12, p.5], якому ще від часів се-
редньовіччя був відомий договір під назвою “це-
ртепартія”, від французького слова charte – partie  
(charte – хартія, грамота,  partie- частина) (анг-
лійський варіант – charter- party). Сама назва 
цього договору виникла від стародавнього зви-
чаю писати такі договори на листку паперу 
(charte), який належало розірвати на дві частини 
(partie), кожна з яких залишалась у контрагента; 
у випадку виникнення спору, одну частину при-
єднували до іншої і так відновлювали документ 
[6, c.131]. За цим договором судновласник за ви-
нагороду надавав у тимчасове користування вла-
сника вантажу: а) все приміщення; b) деяку його 
частину; c) певне місце на даному судні, що на-
правлялося у заданому напрямку [8, c.317]. 

Що стосується повітряних перевезень, то  
вже у 20-х роках XX століття повітряні судна 
використовувалися на умовах чартеру. У ті часи 
терміном “чартер” позначався договір викорис-
тання літака для потреб однієї чи декількох осіб. 
Однак договір повітряного чартеру тих часів від-
різнявся від договорів повітряного чартеру у су-
часному розумінні: не мав тих специфічних осо-
бливостей, які властиві договору повітряного 
чартеру сьогодні. 

Якщо говорити про законодавче закріп-
лення терміну “повітряний чартер”, то вперше  
цей терміна з’являється в адміністративних нор-
мативно-правових актах Сполучених Штатів 
Америки та Великої Британії. Так, Правила пові-
тряної комерції Сполучених Штатів Америки 
1934 року містять інформацію про “спеціальні 
чартерні подорожі”, право здійснювати які мали 
ті авіакомпанії, які отримали сертифікат “на 
здійснення пасажирських перевезень згідно роз-
кладу” [12, p.51]. Також згадки про повітряний 
чартер містяться у низці інших американських 
актів, а також деяких актах європейських країн, 
предметом регулювання яких були питання ліце-
нзування повітряних перевезень. “Чартерні ком-
панії” згадуються у декретах Британської Ради 
повітряного транспорту. Британські правила Ци-
вільної авіації 1960 року  вводять поняття “чар-
терних перевезень” (charter services). 

Публічно-правові аспекти повітряного чар-
теру були також предметом законодавчого регу-
лювання Німеччини і скандинавських країн.  
Стаття L 323-1 Кодексу цивільної авіації Франції 
в редакції Закону №  96-151 від 26 лютого 1996  
містить визначення договору повітряного фрах-
тування, за яким за договором повітряного фрах-
тування фрахтівник надає у розпорядження фра-
хтувальника літак з екіпажем. Якщо договором 
не передбачено іншого, екіпаж залишається під 
управлінням фрахтівника [9]. 

Можна констатувати, що найбільше для 
визначення  індивідуальної форми та  рис повіт-
ряного чартеру зроблено у законодавстві Сполу-
чених Штатів Америки. Ст. 207 Економічних 
Правил, прийнятих Радою Цивільної Аеронаві-
гації у 1951 році, визначає термін “чартерний 
рейс” (charter trip) як повітряне перевезення, для 
здійснення якого наймається повна місткість од-
ного чи декількох літаків, з метою перевезення 
людей та їх багажу чи для перевезення майна, на 
певен час, на певну відстань чи на рейс. Таке ви-
значення чартерного рейсу поширювалося пара-
лельно  і на правила, що приймалися пізніше.    
У ст. 295, прийнятій у 1959 році, поняття чартеру  
більш детально розроблено, а саме: розмежовані 
поняття “pro rata charter” (за умовами цього чар-
теру, його вартість розподілялась між пасажира-
ми) та “single entity charter” (коли вартість чарте-
ру оплачувалася замовником, а  не пасажирами 
індивідуально). Чартерні перевезення, як визна-
чено у Британських правилах 1960 року, є транс-
портними послугами, що забезпечуються дого-
вором найму. Однак договір найму літака визна-
вався договором повітряного чартеру лише в то-
му випадку, якщо за його умовами один наймач 
набував виняткове право використовувати міст-
кість літака або декілька наймачів набували таке 
право [12, p.56]. 

Як свідчать наведені визначення, принцип 
найму саме місткості літака є характерною особ-
ливістю договору повітряного чартеру. Однак 
аналіз повітряного законодавства деяких країн, 
зокрема Російської Федерації, дає підстави для  
висновку, що цей принцип не завжди закладений 
у нормативно-правовому  визначенні договору 
повітряного чартеру. Так, стаття 104 Повітряно-
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го кодексу Російської Федерації 1997 року ви-
значає договір фрахтування повітряного судна 
(повітряний чартер) як договір, за яким одна 
сторона (фрахтівник) зобов`язується надати ін-
шій стороні ( фрахтувальнику) за плату для ви-
конання одного чи декількох рейсів одне чи де-
кілька повітряних суден або частину повітряного 
судна для повітряного перевезення пасажирів, 
багажу та вантажу [4]. 

В юридичній літературі   наведене  визна-
чення піддається справедливій критиці, оскільки 
воно є неточним і не відображає правової приро-
ди договору повітряного чартеру. По суті, в од-
ному договорі фрахтування повітряного судна 
об`єднані  два різних договори, що надежать до 
різних типів цивільно-правових договорів. Так, 
коли мова йде про те, що за договором фрахтуван-
ня повітряного судна одна сторона  (фрахтівник) 
зобов`язується надати іншій стороні (фрахтуваль-
нику) за плату для виконання одного чи декількох 
рейсів одне чи декілька повітряних суден, то мова 
йде про договір оренди (тайм-чартер або фрахту-
вання на час) транспортного засобу. Коли ж мова 
йде про те, що за договором фрахтування повітря-
ного судна фрахтівник зобов`язується надати фрах-
тувальнику частину повітряного судна для повітря-
ного перевезення пасажирів, багажу, вантажу чи 
пошти, то мова може йти лише про договір фрахту-
вання ( чартер) як окремий вид договору переве-
зення [5, c.518-519].  

Отже, незважаючи на схожість у назвах, 
договори повітряного чартеру та тайм-чартеру 
мають ряд суттєвих відмінностей, що поясню-
ється, зокрема, тим, що зазначені договори ма-
ють різні предмети, а, отже, належать до різних 
типів цивільно-правових договорів. Так, предме-
том тайм-чартеру є надання певного майна в 
тимчасове володіння і користування орендатора. 
Предметом же договору чартеру як різновиду 
договору перевезення, є доставка пасажирів, ба-
гажу, вантажу, пошти у місце призначення,  для 
здійснення якого фрахтувальником фрахтується 
певна місткість літака. 

На відміну від договору оренди (тайм-
чартеру), за договором повітряного чартеру сам  
літак не передається у тимчасове володіння і ко-
ристування, а надається лише  місткість літака 
або її частина, лише для здійснення перевезення 
пасажирів, вантажу, багажу і при цьому сутність 
зобов`язання фрахтівника виконати перевезення 
не змінюється. Наступна відмінність полягає у 
тому, що за договором тайм-чартеру літак нада-
ється орендарю на певний строк, тоді, як за до-

говором повітряного чартеру він фрахтується на 
один або декілька рейсів. Крім цього, М.І.Бра-
гінський та В.В. Вітрянський звертають увагу ще 
на одну відмінність між зазначеними вище дого-
ворами. Так, за договором тайм-чартеру фрахті-
вник, окрім самого літака, зобов`язаний надати 
фрахтувальнику послуги членів екіпажу судна по 
управлінню літаком та його технічною експлуа-
тацією, тоді як за договором повітряного чартеру 
фрахтівник не зобов`язаний надавати таких по-
слуг фрахтувальнику, а управління літаком та 
його технічна експлуатація є елементами його 
зобов`язання перед пасажиром чи вантажовідп-
равником з  доставки пасажирів чи вантажу до 
пункту призначення. 

З таким твердженням важко погодитися, 
оскільки хоч фрахтівник не перевозить безпосе-
редньо фрахтувальника чи його вантаж, як пра-
вило, за договором повітряного чартеру фрахтів-
ник зобов`язується перед фрахтувальником нада-
ти всю або частину місткості літака і у цій міст-
кості здійснити перевезення пасажирів чи ван-
тажу, а отже, управління літаком та його техніч-
на експлуатація є зобов`язанням фрахтівника не 
лише перед пасажиром чи вантажовідправником, 
але й перед фрахтувальником, оскільки важко 
собі уявити процес перевезення без управління 
літаком та його технічної експлуатації. 

В радянському законодавстві термін “пові-
тряний чартер” вперше з`являється в Повітряно-
му кодексі СРСР 1983 року [3, Cт.303]. Визна-
чення договору  повітряного чартеру, яке в ньому 
містилося, було сприйнято і чинним Повітряним 
кодексом України. У відповідності зі ст. 61 Повіт-
ряного кодексу України договором повітряного 
чартеру (фрахтування повітряного судна) є договір,    
за  яким  одна сторона (фрахтівник) зобов'язується 
надати іншій стороні (фрахтувальнику)  за  плату  
всю  місткість  одного  чи кількох повітряних  су-
ден  на  один  або  кілька  рейсів  для повітряного 
перевезення пасажирів, багажу, вантажу і пошти 
або для іншої мети, якщо це не суперечить чинно-
му законодавству України [1, Ст.274]. Отже, дого-
вір повітряного чартеру є двостороннім, оплатним і 
консенсуальним. 

Як свідчить наведене визначення, україн-
ський законодавець ототожнює договори чартеру 
та фрахтування. Разом з  тим, аналіз юридичної 
літератури дозволяє зробити висновок, що таке 
ототожнення не є виправданим. Так, Г.Ф.Шер-
шенєвич, характеризуючи договори морського пе-
ревезення вантажу, виділяв два договори, які за 
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своєю юридичною природою є різними [8, c.317-
323]: 1) договір цертепартії; 2) фрахтовий договір. 

Якщо договір цертепартії, на думку 
Г.Ф.Шершенєвича, є договором найму, то фрах-
товий договір є договором перевезення, за яким 
судовласник за винагороду зобов`язується доста-
вити товар, прийнятий від вантажовласника, у 
певне місце призначення до певного строку. По-
рівнюючи документи, що посвідчують укладення 
обох договорів (цертепартії і коносаменту), 
Г.Ф.Шершенєвич обгрунтовує висновок, що во-
ни різні за змістом . Так, у цертепартії повинно 
бути зазначено найменування судна та його міс-
ткість, тому що наймається завжди індивідуаль-
но визначене майно, а для коносаменту це несут-
тєво, оскільки для власника байдуже, на якому 
судні буде доставлений його вантаж.  

Для договору цертепартії важливо те, хто 
буде вести корабель, а тому власнику вантажу 
необхідно вказати в акті ім`я капітана, заміна 
якого дає йому право відступити від договору; 
при укладенні фрахтового договору ім`я капітана 
не цікавить вантажовласника, перед яким судно-
власник, що не доставив товар, не вправі випра-
вдовуватися відсутністю досвіду у капітана. Ві-
домості про місткість судна дуже важливі для 
цертепартії, тому що саме в залежності від неї 
судновласник завантажує судно певною кількіс-
тю вантажу; в коносаменті є зайвою інформація 
про місткість судна, тому що якщо місткість од-
ного судна нижча від ваги і об`єму прийнятого 
вантажу, останній повинен бути доставлений на 
інших суднах. Крім того, для договору фрахту-
вання важливий точний опис прийнятого ванта-
жу, який власник не побачить до здачі, для цер-
тепартії це не так важливо, тому він може ще 
замінити один товар іншим і заповнити тільки 
частину найнятого ним приміщення. 

Наведене вище порівняння двох договорів 
свідчить про те, що їх не можна ототожнювати, 
оскільки за своєю природою, за своїм призна-
ченням вони різні. Так, якщо договір фрахтуван-
ня є договором перевезення, то цертепартія (або 
чартер, сучасною мовою) є, на думку Г.Ф. Шер-
шенєвича договором найму. Аналізуючи поняття 
договору повітряного чартеру у сучасному розу-
мінні, можна стверджувати, що він містить у собі 
елементи найму, а тому  ототожнення його з до-
говором фрахтування (перевезення) не відобра-
жає всіх особливостей цього договору. Отже, 
незважажючи на те, що позиція Г.Ф. Шершене-
вича була висловлена ще на початку ХХ століття 
і стосувалася морських договорів, дослідження 

правовідносин, що виникають із сучасного дого-
вору повітряного чартеру, дозволяє зробити ви-
сновок, що ця точка зору не втратила своєї акту-
альності. У зв`язку із цим, на наш погляд, було б 
доцільним змінити редакцію зазначеної статті 
Повітряного кодексу України та внести відпові-
дні зміни до ст.969  проекту Цивільного кодексу 
України, яка має назву “Договір чартеру (фрах-
тування)” [2, c.301]. 

Аналізуючи договір повітряного чартеру,  
зазначимо, що цей договір може використовува-
тися як для забезпечення виконання внутрішніх 
повітряних перевезень, так і для міжнародних 
повітряних перевезень. Здійснення останніх рег-
ламентується, як відомо, міжнародними право-
вими нормами. Однак їх дослідження вказує на 
те, що визначення договору повітряного чартеру 
у них відсутнє. Разом з тим, при дослідженні по-
няття договору повітряного чартеру у національ-
них законодавствах чітко простежується різниця 
між правовими підходами до договору повітря-
ного чартеру, що може викликати певні склад-
нощі на практиці. Тому, на наш погляд, було б 
доцільним дати визначення договору повітряно-
го чартеру в міжнародно-правовому документі. 

Отже, договір повітряного чартеру є дого-
вором, за яким одна сторона одна зобов'язується   
надати іншій стороні за плату всю місткість  од-
ного чи кількох повітряних суден на один або  
кілька рейсів для повітряного перевезення паса-
жирів, багажу, вантажу і пошти або для іншої 
мети. Договір є двостороннім, оплатним і консе-
нсуальним. Характерними особливостями дого-
вору повітряного чартеру є те, що за цим догово-
ром використовується саме місткість літака, а 
також те, що літак використовується для вико-
нання одного або декількох рейсів. Ці особливо-
сті договору повітряного чартеру дозволяють 
відмежувати його від інших договорів, що вико-
ристовуються для забезпечення виконання пові-
тряних сполучень, зокрема, від договору тайм-
чартеру. Аналіз правових норм, присвячених до-
говору повітряного чартеру, дозволяє зробити 
висновок, що цей договір ще недостатньо урегу-
льований як міжнародним законодавством,  так і 
законодавством України.  
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Summary 

 

The purpose of the article to define and analyze the notion of air charter contract, it’s specific 
features and the sphere of the contract’s application in international private law. The principle subject of the 
article is to answer the question: What is the contract of air charter? The author has attempted to find an 
answer to this question by researching into the international law, law of France, Germany, Sweden, the 
USA, Ukraine and Russia. This researching has become a basis for some conclusions concerning 
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ПРАВОВА ПРИРОДА МАЙНОВОГО ПАЮ 

 
Спроби дати визначення майнового паю 

були зроблені в аграрно-правовій літературі та 
законодавстві. Так, пай розглядається як майнова 
чи земельна участь членів колективної організа-
ції в утворенні коштів чи земельних угідь органі-
зації [7, с. 98], як майновий внесок члена коопе-
ративу у створення та розвиток кооперативу, 
який здійснюється шляхом передачі кооперативу 
майна, в тому числі грошей, майнових прав а та-
кож земельної ділянки [2], як грошовий (вартіс-
ний) еквівалент трудового внеску кожного пра-
цівника в колективне надбання (майно) за період 
роботи в господарстві (або за період, взятий до 
розрахунків) [4]. На перший погляд, такі визна-
чення не викликають заперечень, однак вони  
характеризують майновий пай більш з економіч-
ної точки зору. Для з’ясування правової природи 
майнового паю необхідно вказати на юридичні 
ознаки даного явища, такі, як коло суб’єктів, які 
можуть набувати право на майновий пай, вартіс-
ні та кількісні показники, які характеризують 
майновий пай як правову категорію. 

Дослідження правової природи та форму-
лювання визначення майнового паю потребує 
з’ясування всіх суттєвих ознак, які дають мож-
ливість відокремити його від інших явищ чи по-
нять. Аналіз Законів України “Про власність”[1] 
та “Про колективне сільськогосподарське під-
приємство” дає можливість виділити наступні 
ознаки майнового паю: майновий пай є частиною 
пайового фонду майна недержавного сільського-
сподарського підприємства і не існує як об’єкт 
матеріального світу до моменту його витребу-
вання в натурі, грошах або цінних паперах; май-
новий пай існує винятково у вартісному виразі; йо-
го розмір залежить від трудового внеску члена під-
приємства; можливість набуття права на майновий 
пай пов’язується із наявністю відносин членства 
між сільгосппідприємством та його членом; право 
на майновий пай є підставою для набуття права 
власності на майно, гроші або цінні папери. 

Наведені ознаки свідчать про те, що май-
новий пай як об’єкт не індивідуалізований, не 
може розглядатись в якості об’єкта права влас-
ності, адже “об’єктом права власності може бути 
майно (речі як предмети матеріального світу – 
засоби виробництва і предмети вжитку), але 

тільки індивідуально визначене або індивідуалі-
зоване, інакше власник не зможе ставитись до 
нього як до свого” [11, с. 242]. Окремий майно-
вий пай, як умовна частина майна колишнього 
колективного чи іншого недержавного сільсько-
господарського підприємства, який не виділений 
у натурі, також не може бути предметом оренди. 
Як відзначається в літературі, предметом майно-
вого найму (оренди) можуть бути лише індивіду-
ально-визначені, неспоживні речі, оскільки на-
дане наймачеві майно підлягає поверненню [12, 
с. 384]. Тому не узгоджуються з правовою при-
родою майнового паю вимоги чинного законо-
давства про укладення договорів оренди майно-
вих паїв з виплатою орендної плати в розмірі не 
менше одного відсотка вартості паю [3]. 

Враховуючи вищенаведені ознаки майно-
вого паю як  юридичної категорії, можемо ви-
значити його як оцінену у вартісному виразі час-
тину належного на праві колективної власності 
майна недержавного сільськогосподарського під-
приємства, яка визначає долю участі члена підпри-
ємства в пайовому фонді майна членів підприємст-
ва, залежну від його трудового внеску і може бути в 
установленому чинним законодавством порядку 
витребувана в натурі, грошах або цінних паперах у 
разі припинення відносин членства. 

Дослідження правової природи майнового 
паю буде неповним без характеристики права на 
майновий пай, оскільки, як справедливо заува-
жив В.В. Янчук, “й дотепер немає чіткого, одна-
кового визначення правомочностей членів коле-
ктивного сільськогосподарського підприємства 
відносно їх прав на частку (пай), правової при-
роди цього права” [6, с. 122]. В агарно-правовій 
літературі зустрічається два підходи до розумін-
ня правової природи права на майновий пай. Од-
на група авторів ототожнює право на майновий 
пай із правом власності, тобто розглядає майно-
вий пай в якості об’єкта абсолютних правовідно-
син [9]. Друга група авторів визнає суб’єктом 
права власності на майно кооператив, товариство 
як юридичну особу, а членам кооперативу нале-
жить право на пай, який обчислюється в грошо-
вій формі й належить до категорії зобов’я-
зального права [7, с. 32, 99]. Для з'ясування суті 
права на майновий пай необхідно розглянути 
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його з точки зору суб'єкта, об'єкта і змісту, оскі-
льки в теорії земельного, цивільного і аграрного 
права ці питання досліджені недостатньо. 

Законом України “Про колективне сільсь-
когосподарське підприємство” передбачено, що 
суб’єктом права на майновий пай є члени під-
приємства. Право на майновий пай мають також 
пенсіонери, жінки, які перебувають у відпустках 
у зв’язку із вагітністю та пологами, та інші осо-
би, за якими зберігаються права та обов’язки 
членів відповідно до положень статуту підпри-
ємства. На відміну від земельної частки (паю), 
розмір якої однаковий для всіх членів підприєм-
ства, розмір майнового паю кожного члена різ-
ний і залежить від його трудового внеску. 

Отже, однією з підстав набуття права та 
майновий пай є членство особи в недержавному 
сільськогосподарському підприємстві та наяв-
ність трудового внеску у збільшення фондів під-
приємства. Як зазначається в науковій літерату-
рі, “саме на основі членства утворюються відно-
сини управлінські, трудові, майнові, оскільки 
саме членство і трудова участь є визначальними 
у виникненні права на пай у майні колективного 
сільськогосподарського підприємства, виробни-
чого сільськогосподарського кооперативу ...” [6, 
с. 114]. Тому правовідносини щодо права на май-
новий пай, суб'єктом яких виступає член недержав-
ного сільськогосподарського підприємства, в силу 
специфіки цього суб'єкта, є аграрними зобов'язаль-
ними правовідносинами, які базуються на засадах 
членства і мають врегульовуватись, в першу чергу, 
нормами аграрного законодавства. 

Указом Президента України “Про заходи 
щодо забезпечення захисту майнових прав селян 
у процесі реформування аграрного сектора еко-
номіки” [3] передбачено можливість відчуження 
права на майновий пай шляхом його купівлі-
продажу, дарування, міни, передачі у спадщину. 
Коло осіб, які можуть набути право на майновий 
пай в результаті укладення таких угод, чинним 
законодавством не обмежено. Тобто, суб’єктами 
права на майновий пай також можуть бути будь-
які особи (юридичні чи фізичні), які придбали 
таке право шляхом укладення цивільно-правових 
угод або успадкування. Правовідносини щодо 
права на майновий пай, суб'єктами яких висту-
пають особи, які не є членами недержавних сіль-
ськогосподарських підприємств, та ці підприєм-
ства як юридично рівні та незалежні сторони, за 
своєю правовою природою є цивільними зобов'я-
зальними правовідносинами, до регулювання 
яких мають застосовуватись норми цивільного 

права з обов'язковим врахуванням положень 
спеціальних нормативно-правових актів з питань 
паювання майна. 

Отже, в структурі правовідносин щодо па-
ювання майна недержавних сільськогосподарсь-
ких підприємств можна виділити дві групи су-
б'єктів права на  майновий пай - первісні набува-
чі права на майновий пай, у яких право на нього 
виникає вперше в результаті паювання майна 
колективної власності недержавного сільського-
сподарського підприємства (члени сільгосппідп-
риємства та особи, за яким зберігаються права та 
обов’язки членів) та похідні набувачі права на 
майновий пай, тобто особи, які набувають право 
на майновий пай в результаті укладення цивіль-
но-правових угод чи спадкування. 

На відміну від права на земельну частку 
(пай), змістом якого є право вимоги про виділен-
ня в натурі (на місцевості) певної земельної ді-
лянки, право на майновий пай передбачає декі-
лька правомочностей суб’єкта такого права - 
право на щорічне нарахування частини прибутку 
залежно від частки у пайовому фонді майна та 
право отримати майновий пай натурою, грішми 
або цінними паперами. З метою забезпечення 
реалізації права на майновий пай, на недержавне 
сільськогосподарське підприємство, майно якого 
розпайоване, покладається обов’язок щодо задо-
волення вимог суб’єкта права на майновий пай 
про нарахування частини прибутку та отримання 
майна в натурі, грошах та цінних паперах. Від-
повідно до ст. 151 Цивільного кодексу України 
правовідносини, в яких одна особа (боржник) 
зобов’язана вчинити на користь іншої особи 
(кредитора) певну дію, як то передати майно, 
виконати роботу, заплатити гроші чи утриматись 
від певної дії, а кредитор має право вимагати від 
боржника виконання своїх обов’язків, є зо-
бов’язальними правовідносинами. Таким чином, 
за своїм змістом право на майновий пай є правом 
зобов’язального характеру, в силу якого одна особа 
(недержавне сільськогосподарське підприємство) 
зобов’язано вчинити на користь іншої особи 
(суб’єкта права на майновий пай) певні дії, як то – 
щорічно нараховувати частину прибутку в залеж-
ності від розміру майнового паю та виділити май-
новий пай в натурі, грошах або цінних паперах при 
виході особи із підприємства, а суб’єкт права на 
майновий пай має право вимагати виконання сіль-
госппідприємством своїх обов’язків. 

Оскільки зміст права на майновий пай ста-
новить право вимоги про нарахування частини 
прибутку і про виділення майнового паю в нату-
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рі, грошах або цінних паперах, право на майно-
вий пай суттєво відрізняється від права власності 
на майно, зміст якого становлять повноваження 
власника щодо володіння, користування та роз-
порядження майном. “При речовому праві особа 
має право на уже набуту річ. При зобов’я-
зальному праві особа має лише право на при-
дбання речі” [10, с. 126]. Таким чином, віднесен-
ня майнового паю до об’єктів права власності, як 
вважають окремі вчені, суперечить правовій 
природі майнового паю та права на майновий 
пай. Не зовсім юридично виваженими є норми 
чинного законодавства, згідно з якими майновий 
пай визнається власністю члена недержавного 
сільськогосподарського підприємства. 

Отже, маємо зазначити, що паювання май-
на недержавного сільськогосподарського під-
приємства не призводить до виникнення права 
приватної власності членів на майно цього під-
приємства. “Єдиним власником колективного 
утворення є саме сказане утворення, в якій би 
правовій формі – колективне підприємство, то-
вариство, тощо – воно не виступало. Його ж уча-
сники (члени, працівники) перебувають по від-
ношенню до організації, яку вони створили, чи в 
яку вступили, в зобов’язальних стосунках” [8, с. 
23]. Створення пайового фонду майна членів 
сільськогосподарського підприємства недержав-
ної форми власності, проведення паювання май-
на є лише необхідною передумовою подальшого 
реформування права колективної власності на 
майно сільськогосподарських підприємств не-
державної форми власності. 

Окрім змісту, право на майновий пай хара-
ктеризується лише йому властивим об’єктом. В 
науці цивільного права під об’єктом зобов’язаль-
ного права розуміють дію конкретної зобов’яза-
ної особи або право вимоги уповноваженої особи 
[10, с. 127]. Враховуючи проведене дослідження 
змісту права на майновий пай, можемо зазначи-
ти, що об’єктом права на майновий пай є дії не-
державного сільськогосподарського підприємст-
ва щодо нарахування частини прибутку на май-
новий пай, а також щодо виділення в натурі, 
грошах або цінних паперах майнового паю при 
припиненні особою членських правовідносин. 

З’ясування правової природи майнового 
паю буде неповним без дослідження підстав його 
виникнення та припинення. Дослідження чинних 
нормативно-правових актів, які регулюють пи-
тання паювання майна недержавних сільгосппі-
дприємств, дає змогу виділити такі підстави на-
буття права на майновий пай: паювання майна 

недержавного сільськогосподарського підприєм-
ства  та купівля-продаж, дарування, обмін, успа-
дкування права на майновий пай. Право на май-
новий пай виникає за наявності юридичних фак-
тів, з якими чинне законодавство пов’язує на-
стання певних правових наслідків. Специфіка 
паювання майна сільськогосподарських підпри-
ємств недержавної форми власності вимагає при 
вирішенні питань щодо набуття права на майно-
вий пай враховувати не один юридичний факт, а 
їх сукупність (юридичний склад). Так, для на-
буття права на майновий пай у результаті паю-
вання майна необхідним умовами є прийняття 
вищим статутним органом підприємства рішення 
про створення пайового фонду майна та прове-
дення паювання; перебування особи у відноси-
нах членства із сільгосппідприємством і вклю-
чення її до переліку осіб, яким надається право 
на майновий пай; наявність трудового внеску; 
розрахунок вартості майнового паю; документа-
льне оформлення права на майновий пай. 

Підставою припинення права на земельну 
частку (пай) також є юридичний склад. При цьо-
му підстави припинення права на майновий пай 
можна класифікувати в залежності від свободи 
волевиявлення суб’єкта права на майновий пай 
на наступні види - підстави, які залежать від во-
левиявлення суб’єкта права на майновий пай 
(реалізація права на майновий пай шляхом його 
витребування в натурі, грошах або цінних папе-
рах, продаж, дарування, обмін права на майно-
вий пай); підстави, які частково залежать від во-
левиявлення суб’єкта права на майновий пай 
(спадкування права на майновий пай за запові-
том); підстави, які не залежать від волевиявлення 
суб’єкта права на майновий пай (спадкування 
права на майновий пай за законом, погашення 
права на майновий пай у випадку недостачі май-
на для задоволення вимоги суб’єкта цього права 
після задоволення вимог кредиторів; накладення 
стягнення на майновий пай, після виділення його 
в натурі, грошах або цінних паперах, за боргами 
суб’єкта права на майновий пай). 

Нормативно-правовими актами з питань 
паювання майна недержавних сільськогосподар-
ських підприємств не було передбачено обов’яз-
кового посвідчення права на майновий пай пев-
ним документом, що нерідко призводило до зло-
вживань. Зміна майнового паю не могла бути 
проконтрольована громадянином, тому він не міг 
у судовому порядку захистити майнові членські 
права, які порушувалися посадовими особами 
колективних та інших аграрних підприємств-
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підприємців кооперативного типу [5, с. 87-88].   
З метою забезпечення захисту майнових прав 
селян у процесі реформування аграрного сектора 
економіки Указом Президента України було за-
проваджено обов’язкове документальне посвід-
чення права на майновий пай свідоцтвом про 
право власності на пай члена колективного сіль-
ськогосподарського підприємства (майновим 
сертифікатом) [3]. Враховуючи, що майновий пай 
не може виступати в якості об’єкта права власності, 
а право на  майновий пай є правом вимоги про пе-
редачу у власність індивідуально визначеного май-
на, грошей або цінних паперів, про що було зазна-
чено вище, бажано вилучити з назви документа, 
який посвідчує право на майновий пай члена не-
державного сільськогосподарського підприємства, 
слова “власності”, назвавши його Свідоцтвом про 
право на майновий пай. 

Отже, проведене дослідження дає змогу 
визначити суб’єктивне право на майновий пай як 
гарантоване нормами аграрного та цивільного 
права право вимоги власника майнового серти-
фікату про щорічне нарахування частини прибу-
тку на власний майновий пай (орендної плати), а 
також про виділення майнового паю в натурі, 
грошах або цінних паперах, яке має зобов’я-
зальний характер і може бути переуступлене ін-
шій особі (юридичній чи фізичній) шляхом 
укладення договорів купівлі-продажу, даруван-
ня, міни, передачі у спадщину цього права. 
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TO THE ISSUE OF LEGAL NATURE OF THE PROPERTY SHARE 

 

Summary 

 

The article considers the issue of the legal nature of property shares and rights in them, analyses the 
list of subjects of the rights in property shares, the contents of these rights, reasons for their acquisition and 
cessation.   
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ЕВОЛЮЦІЯ ПОЗИКОВИХ ВІДНОСИН 

 
Позика відома людству з давніх часів. 

Найбільший вплив на сучасне розуміння позики 
спричинило приватне право Римської імперії.    
У приватному праві Стародавнього Риму існу-
вало два види договорів, які оформлювали пози-
кові відносини - позики (mutuum) і  позички 
(сomodatum) [2, с.497]. Позика відноситься до 
реальних контрактів, об’єктом яких виступало 
повернення отриманої речі або її еквівалента, і 
зобов’язання не може виникнути інакше як в ре-
зультаті передачі res (власності) боржнику. Тому 
позика вчинялась з допомогою datio, “дачі” речі. 
За договором позики виникало одностороннє 
зобов»язання: боржник (позикоотримувач), після 
отримання у власність родової речі (genus), на-
лежну кредитору (позикодавцю), зобов’язується 
повернути (dare oportere) таку ж кількість таких 
же речей (tantundem eiusdem generis). Отже, 
об’єктом позики в стародавньому римському праві 
виступали гроші та інші  замінимі речі (genus). 

Боржник ставав власником речей, отрима-
них від кредитора, і міг розпоряджатися ними за 
своїм розсудом. Об’єктом позики виступали не 
ці речі, але такі ж, тому навіть випадкова заги-
бель речей, отриманих в борг, не припиняла зо-
бов’язання. На стороні кредитора зразу ж вини-
кає вимога, захищена зобов’язальним позовом 
(actio certi). Проте на відміну від договору міни, 
контракт позики передбачав розумний початко-
вий срок виникнення вимоги на стороні особи, 
яка здійснила перенос власності і обов’язок по-
зикодавця по передачі майна являв собою не по-
дання (предоставление), а необхідну форму укла-
дення контракта. У римському праві позика мала 
яскраво виражений реальний характер. Тому пози-
ка набирала чинність лише у тому випадку, якщо 
при передачі речі переходило право власності.  

Позика могла бути тільки безвідсотковою, 
оскільки обсяг боргу точно повинен був відпові-
дати обсягу отримуваного від позикодавця.         
З цього випливала неможливість приговорити 
позичальника до сплати більшої кількості, ніж 
було ним отримано, а значить, примусити його 
сплатити відсотки. Тому позика як така являє 
собою безвідплатний контракт. На практиці це 
обходили, приєднуючи до позики додатковий 
контракт (stipulatio usurarum), об’єктом якого 

була саме сплата відсотків. Відсотки нарахову-
вались лише у випадку прострочки виконання на 
борг. У випадку відсутності вказаної стипуляції 
(stipulatio usurarum) гола угода про відсотки по-
роджувала лише обо”язок про основний борг 
(тобто, тільки на суму наданої позики) [2, с.499]. 
Публічна влада намагалась обмежити жадібність 
лихварів, фіксуючи максимальний розмір відсот-
ків за позиками законодавчо. Вже XII таблиць 
встановили 12% максимум таких відсотків (foe-
nus unciarium).  

Поряд з позикою римське право знало са-
мостійний вид «передачі для споживання» – по-
зичку (commodatum). За договором позички 
індивідуально визначена річ (species), неспожи-
вана при її господарському використанні, безвід-
платно передавалась позичкодавцем в користу-
вання іншій особі – позичальнику, для того, щоб 
останінй скористався нею у відповідності зі зви-
чайним економічним призначенням і після вико-
ристання або ж у встановлений строк повернув. 
Якщо в позичку передавалась споживана річ, то 
вона повинна була використовуватися не за при-
значенням. Наприклад, коли диковинні фрукти 
передавались у борг не для використання (спо-
живання) в їжу, а лише для прикраси столу. Ще 
Лабеон вважав, що в позичку можуть бути на-
дані тільки рухомі речі, вбачаючи в іншому ви-
падку встановлення користування (usus), а не 
commodatum. Пізніше це обмеження було усуне-
но Каспієм [2, с.501-502]. 

Позичка відрізнялася від позики, оскільки 
передавалося не право власності на річ, а лише 
naturalis possessio (тобто, просте матеріальне 
утримання речі, без наміру залишити її собі), і 
оскільки позичальник зобов’язаний був поверну-
ти ту ж саму річ, а не tantundem. Тому позичку 
ще називали “передача для користування” [4, 
с.244]. Зобов’язання з договору позички вважа-
лось двостороннім: звичайно кредитором висту-
пав тільки позичкодавець, але якщо позичальник 
здійснив на утримання і поліпшення речі необ-
хідні витрати, він міг стягнути їх з позичкодавця 
з допомогою зустрічного позову – actio commo-
dati contraria. З іншого боку, позичкодавець не 
мав права вимагати повернення наданої в позич-
ку речі до обумовленого строку або якщо при 
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цьому позичальник позбавлявся можливості до-
сягнути поставленої господарської мети, на-
приклад, коли в позичку надавались для підпор-
ки будинка. В таких випадках позичальнику нада-
вавалося право подати зустрічний позов. На відміну 
від договору оренди, обов’язки позичкодавця за-
безпечити передбачені договором користування 
річчю не відповідає обов’язку позичальника опла-
тити послугу або відшкодувати йому витрати. До-
говір позички відрізнявся безвідплат-ністю кори-
стування, оскільки він заснований на дружніх 
відносинах (amicitia). Проте позичальник відпо-
відав ще і за зберігання, а в більш пізню епоху – 
також і за culpa levis (тобто відповідальність за 
недотримання обов’язку бути максимально оба-
чливим) [4, с.245]. Якщо позичальник повертав 
господарю річ  цілою і неушкодженою, зобов’я-
зання з позички припинялося. 

Межі повноважень позичальника чітко ви-
значалися метою користування: якщо він корис-
тувався річчю інакше, ніж було зазначено в до-
говорі, вважалось, що він вчиняв furtum usus 
(крадіжку користування). Оскільки позичка вста-
новлювалась в інтересах позичальника, він від-
повідав не тільки за прямий умисел (dolus), але і 
за будь-яку провину (culpa). У класичну епоху 
визнавалась і відповідальність позичальника за 
належне зберігання в тій мірі піклування, яку 
повинен проявляти будь-який господар до своїх 
речей. Водночас послідовне застосування кри-
терію господарської вигоди сторін примусило 
багатьох юристів того часу прийти до висновку, 
що коли позичка встановлювалась в обопільному 
інтересі, позичальник повинен був нести відпо-
відальність лише за dolus. 

Позичальник не вважався власником, але 
він мав право на штрафний позов із крадіжки, 
оскільки в його інтерес входить збереження речі. 

Позов із договору позички – actio commo-
dati – мав дві формули: - за юридичним і  – за 
фактичним складом. Перший належав до типу 
judicia bonae fidei – мав відшкодування в обсязі – 
“все, що за цією справою слід дати, необхідно 
зробити за добрим сумлінням (совістю)”, другий 
був позовом винятково юридичним (формаль-
ним), але, на відміну від інших позовів цього ти-
пу, наявним було відшкодування за правилом – 
“скільки буде коштувати ця річ”, а не “скільки 
коштує ця річ”. 

У стародавньому російському праві перші 
постанови про договір позики її предметом до-
пускали гроші, мідь, жито, причому дозволялась 
умова про платіж росту. Позика вчинялась без 

будь-якого письмового акта, але, за загальним 
правилом, в присутності свідків. У часи Іоанна 
IV при здійсненні договору позики стали входи-
ти у вживання письмові акти. Відстрочки плате-
жу боргу робились князями з домогою грамот, 
які називались польотними. Купець, який взяв 
гроші або товар у борг для торгівлі і безроз-
судністю знищив свій товар, видавався позивачу 
(позикодавцю) головою [1, с.42].  

За законами Іоанна IV, давати позикові зо-
бов’язання (кабали) могли  особи,  яким випов-
нилося 15 років від роду. Умова про платіж 
відсотків, у випадку грошової позики, повністю 
заборонялася [1, с.42-43]. 

Без письмового акта про позику не можна 
було вчиняти  позов. У  випадку неплатежу в 
строк здійснюється в установленому порядку 
стягнення. Позикову кабалу на гроші можна  пе-
редавати іншій особі. Закони, видані після Уло-
ження, говорять тільки про грошову позику, без 
зазначення про позику хліба та інших речей. Цю 
заборону розповсюджено в 1796 р.; дозволено 
було обумовлюватися при позиці  про платіж  
відсотків,  але не більше 6 процентів на 100 в рік. 
Позику визнавалося вважати жалюгідною, якщо по 
суду знайдено буде, що вона нежиттєспроможна, 
що вона вчинена підложно на шкоду конкурсу, 
вчинена для гри, з відома про це позикодавця. 

Постанови чинного законодавства про по-
зику запозичені із Банкрутського статуту 1880 р. 
Позика розуміється в якості переважно грошової 
угоди, але предметом позики можуть бути взагалі 
будь-які замінимі речі. Для вчинення позики не-
обхідна право- і дієздатність кредитора і боржника. 

Недійсність позики виключає тільки юри-
дичні наслідки договору, але особа, яка взяла без 
законної підстави майно або гроші, зобов’язана 
повернути їх власнику. Законом від 06  березня 
1879 р. питання про розмір плати за позику на-
дано на взаємну згоду сторін; за відсутності та-
кої згоди вона встановлюється по 6 відсотків.  
Якщо встановлений ріст перевищує 6 відсотків, 
то боржник має право на будь-який ріст, після 
закінчення 6 місяців  з укладення позики, повер-
нути зайнятий капітал з тим, проте, щоб позико-
давець був письмово попереджений про це не 
менш, ніж за 3 місяці. За Законом 24 травня 1893 
року про лихварство ріст, який перевищує 12 
відсотків на рік, ні в якому разі не вважався 
надмірним.  Договір позики вважався укладеним 
з моменту передачі або заліку цінності кредито-
ром боржнику. Без цієї передачі або заліку пози-
ка була безпредметною, називалася безгрошовою 
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і визнавалась жалюгідною. Безгрошовість борго-
вого акта, не вчиненого і не засвідченого у вста-
новленому порядку, могла бути доведена 
свідченнями свідків. Не вважалися безгрошови-
ми позикові листи, видані замість готівкового 
платежу за роботу, послуги, товари та вироби,  а 
також у задоволення стягнення, які випливають з 
договорів, або внаслідок дарування, яке переду-
вало  вчиненню позикового листа. Позикове зо-
бов’язання  могло бути видане на ім’я і на ко-
ристь третіх осіб, навіть якщо б у самому дого-
ворі і не вказувалось про мотиви такого зобо-
в’язання; воно не визнавалось безгрошовим, хіба 
що безгрошовість його була доведена іншими 
фактами. Прямим доказом позики служило зви-
чайне письмове зобов’язання, яке називалось 
позиковим листом. 

Законними формами для позикових зо-
бов’язань визнавались: а) кріпосний позиковий 
лист; б) домовий позиковий лист, який дозволе-
но було писати на дому, на встановленому гер-
бовому папері, і який пред’являвся нотаріусу 
позичальником або його повіреною особою;      
в) підписаний боржником рахунок за роботу і 
послуги, отримані вироби або товари, тощо. 

Недотримання встановлених для позики 
форм, а також підписання рахунку  понад 150  
рублів мали суттєве значення в тому випадку,  
коли боржник впадав в неспроможність; тоді по-
зиковий лист, пред’явлений в установленому по-
рядку, пористувався переважним правом перед 
рахунком, "протриманим в невідомості" більше 6 
місячного строку. Будь-яка форма позикового 
зобов’язання, тільки б вона була письмовою, 
могла бути доказом існування договору позики. 

Позика вчинялася звичайно на строк, уста-
новлений у самому договорі; але можливою була 
і безстрокова  позика, до витребування. У пер-
шому випадку прострочка починається із закін-
ченням строку, в останньому випадку - з часу 
пред’явлення вимоги. Коли умова про відсотки 
прямо не була визначена, відсотки підлягали 
сплаті тільки з дня прострочки,  а  за  безстроко-
вими  зобов’язаннями - з часу вимоги (відсоток 
уповільнення). При невизначенні у позиковому 
акті, укладеному на кілька років, строків плате-
жу відсотків, вони підлягали сплаті щорічно по 
закінченні року. 

Строк позики міг бути, за згодою сторін, 
продовжений, для чого складення нового акту не 
вимагалось. Про таку відстрочку позикодавець 
робив напис на самому зобов’язанні або направ-
ляв клопотання в публічне (рос. «присутствен-

ное») місце, де знаходився акт, або ж видавав 
боржнику особисту розписку. З відстрочкою 
платежу  капіталу (тобто основної суми позики) 
відстрочувалась і сплата відсотків. Відстрочка 
могла бути надана і окремим договором, не у 
вигляді позикового листа. 

Закон допускав односторонню передачу 
або поступку  вимоги за позикою (cessio). Про 
таку передачу позикодавець (як цедент) робив 
напис (передавальний) на позиковому листі, з 
зазначенням, кому і коли він передається. Цес-
сіонарій (як особа, якій передано право) вступав 
в усі права цедента по відношенню до боржника, 
причому, на випадок неналежності або неспро-
можності останнього цедент не ніс) будь-якої 
відповідальності. Але якщо передане позикове 
зоов’язання виявиться по суті недійсним, або 
кредитор після передачі отримав уже задоволен-
ня, то цедент зобов’язаний був усе йому неза-
конно отримане повернути цессіонарію. 

За Цивільним Кодексом Р.С.Ф.С.Р. 1924 р., 
коли особа, під впливом крайньої потреби (нуж-
ды), вступила в явно невигідну для себе угоду, 
суд, за вимогою потерпілої сторони або відпо-
відних державних органів і громадських ор-
ганізацій, міг або визнати угоду недійсною, або 
припинити її чинність на майбутній час (ст.33). 
При цьому органи прокуратури зобов’язані були 
опротестовувати угоди, укладені з метою експ-
луатації бідних прошарків населення. В силу то-
го, що в зв’язку з голодом селяни (землеробське 
населення) досить часто вступали в кабальні 
угоди під впливом гострої потреби, в 1922 р. 
ВЦВК-ом і Раднаркомом був виданий спе-
ціальний декрет «про визнання недійсними ка-
бальних угод на хліб». 

Наведений аналіз виникнення і розвитку 
позикових відносин дає підстави для певних 
висновків. 1. Позикою в римському праві визна-
вався односторонній реальний, безвідплатний 
або відплатний правочин, який містить у собі 
передачу власності на гроші або інші замінимі 
речі (genus) від позикодавця позичальнику, який 
зобов’язується повернути таку ж кількість речей 
того ж роду і якості (tantundem). Позичка (com-
modatum) виступала видом договору «передачі 
для споживання», за яким індивідуально визна-
чена річ (species), неспоживана при її госпо-
дарському використанні, безвідплатно передава-
лась позичкодавцем в користування іншій особі 
– позичальнику, для того, щоб останінй скори-
стався нею у відповідності зі звичайним еко-
номічним призначенням і після використання 
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або ж у встановлений строк повернув. На відміну 
від позики, при позичці передавалося не право 
власності на річ, а лише просте матеріальне 
утримання речі, без наміру залишити її собі.  

2. Історичний розвиток позикових відно-
син підтверджує доцільність і внутршню логіку 
використання положень про обмеження лихвар-
ства. На нашу думку, доцільно встановити в 
чинному законодавстві норми, якими визна-
чається поняття надмірних відсотків, зумовлених 
цим підстав визнання недійсними позикових зо-
бов’язань. У випадку надання позики в доларо-
вому, іншому негривенному еквіваленті, у ви-
падках неточного чи явно несправедливого ви-
раження кількості (відсоток врожаю, отриманого 
від земельної ділянки тощо) угоди повинні виз-
наватися недійсними тільки у випадку визнання 
таких угод кабальними, із зобов’язанням сторо-
ни, яка отримала позику, повернути її в розмірі, 
не більшому припустимого. Відзначимо, що 
подібні методи застосовує і сучасна судова прак-
тика щодо спорів про укладення угод в еквіва-
ленті до умовних одиниць, які суди визнають 
обов’язковими в сумі гривенного еквіваленту на 
момент укладення таких угод. 

Такий підхід уявляється обгрунтованим і 
доцільним для застосування у випадках укладен-
ня угод позики, визначених в еквіваленті до 
умовних одиниць. На нашу думку, немає потре-

би і на шкоду стабільності ринку було б визнан-
ня таких угод недійсними, оскільки слід врахо-
вувати вимушеність сторін встановлювати суми 
позики в умовних одиницях в умовах заборони 
відплатної позики і значних обсягах інфляції. 
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Законодавство про захист прав споживачів 

являє собою комплексне законодавство, яке 
складається з нормативних актів і окремих пра-
вових норм різноманітних галузей права: ци-
вільного, адміністративного, конституційного, 
кримінального та ін. Це законодавство включає 
не тільки норми, спрямовані власне на захист 
прав споживачів, тобто правоохоронні норми,  
але і норми, що визначають права споживачів і 
механізм їх реалізації. До складу законодавства 
про захист прав споживачів входять нормативні 
акти різного рівня: закони України, нормативні 
акти органів міжгалузевого управління (відомчі 
нормативні акти), постанови Уряду України.     
У структурі законодавства про захист прав 
споживачів можна виділити дві групи норматив-
них актів, кожна з який регулює відносини, різні 
по змісту і тому вони мають специфічні, тільки 
їм властиві особливості [20, с.18]. 

Перша група  регулює відносини, у яких 
споживач є безпосереднім учасником.  У відно-
синах, регульованих другою групою норматив-
них актів, конкретний споживач безпосередньо 
не бере участь. Ця група актів забезпечує 
державний і суспільний захист прав споживачів 
органами державного управління в інтересах 
невизначеного кола споживачів. Першу групу 
складають нормативні акти, що закріплюють 
основні права споживачів - на належну якість 
товарів, робіт, послуг; їх безпека для життя і 
здоров'я споживачів; відшкодування шкоди, яка 
заподіяна споживачу  недоброякісними товара-
ми, роботами і послугами;  на доступну, досто-
вірну і повну інформацію про товари, роботи і 
послуги про їх виробника, продавця; судовий 
захист порушених прав споживачів.   До цієї ж 
групи входять нормативні акти, що регулюють 
відносини, засновані на цивільно-правових 
договорах, - купівлі-продажу, підряду, переве-
зення та ін. Вони визначають правові  наслідки 
невиконання або неналежного виконання цих 
договорів, механізм здійснення споживачем пра-
вомочностей, що випливають із невиконання 
або неналежного виконання договорів, і відпові-
дальність виконавця робіт, послуг, товарів та 
їхнього продавця.  

Друга група – це акти, що регламентують 
діяльність державних органів, які у силу покла-
дених на них обов'язків визначають вимоги, 
запропоновані  до товарів, робіт, послуг, спря-
мовані на забезпечення безпеки життя і  здоров'я 
споживачів, охорони навколишнього середо-
вища і здійснюють контроль та нагляд за дотри-
манням цих вимог, а також законодавства про 
захист прав споживачів, і суспільних об'єднань 
споживачів. До таких актів належить Декрет 
Кабінету Міністрів України “Про стандарти-
зацію і сертифікацію” [8, Ст.289], цей норматив-
ний акт визначає важливі для забезпечення прав 
споживачів положення: про види нормативних 
актів, які встановлюють вимоги до якості това-
рів, робіт, послуг; обов'язкові вимоги до якості; 
сертифікації; стандартизації, тобто підтверджен-
ня відповідності товарів, робіт, послуг, що над-
ходять у торговий обіг, обов'язковим вимогам, 
установленим державними стандартами; про 
відповідальність виробників товарів, робіт і пос-
луг, продавців за порушення обов'язкових вимог 
до їх якості і правил  про обов'язкову сертифіка-
цію; Декрет Кабінету Міністрів України “Про 
державний нагляд за додержанням стандартів, 
норм і правил та відповідальності за їх пору-
шення” [7, Ст.247], цей Декрет передбачає нор-
ми, якими визначені конкретні права та обов’яз-
ки органів Державного комітету України по ста-
ндартизації, метрології та сертифікації щодо 
державного нагляду за виконанням стандартів, 
норм, правил. 

У складі законодавства про захист прав 
споживачів центральне місце займає Закон Украї-
ни “Про захист прав споживачів” [2, Ст.379], а та-
кож певне значення мають норми Цивільного  ко-
дексу Української РСР [1, Ст.284]. Законом Укра-
їни “Про захист прав споживачів” визначені ос-
новні положення та принципи захисту прав 
споживачів, які повинні застосовуватись до всіх 
відносин за участю споживачів (ст.1 вказаного 
Закону), незалежно від їх особливостей. 

 Особливе значення має Цивільний кодекс 
Української РСР  у частині захисту громадських 
прав щодо форми правочинів, переходу права 
власності, укладення угоди та її ціни, відповіда-
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льності за порушення зобов’язань та інші. До 
Цивільного кодексу Української РСР входять 
також норми, які передбачають права, обов’язки 
та відповідальність у договірних відносинах за 
участю громадян. Ці відносини  врегульовані 
також нормами про деякі види зобов’язань – до-
говорами купівлі-продажу, зберігання, майново-
го найму,  та інші. 

Відносини у сфері захисту прав спожива-
чів регулюються й іншими законодавчими акта-
ми, які регулюють окремі види відносин. До та-
ких актів законодавства відносяться Закони 
України “Про рекламу” [4, Ст.181], “Про ту-
ризм” [3, Ст.241] та інші. Важливе значення що-
до регулювання відносин у сфері захисту прав 
споживачів мають Закон України “Про захист 
від недобросовісної конкуренції” та Закон Укра-
їни “Про якість та безпеку харчових продуктів і 
продовольчої сировини” [6; 5].  

Постанови Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Правил побутового обслуго-
вування населення” [10], “Про порядок здійс-
нення торговельної діяльності та правила торго-
вельного обслуговування” [12, Ст.118] є основ-
ними при здісненні торговельної діяльності та 
наданні послуг. Але Уряд України своїми рі-
шеннями дає змогу затверджувати правила тор-
гівлі окремими групами товарів та здійснювати 
окремі  види послуг відповідним міністерствам 
та відомствам. Наприклад,  Постанови Кабінету 
Міністрів України: "Про реалізацію окремих 
положень Закону України "Про захист прав 
споживачів" [9]; "Правила продажу продоволь-
чих товарів" [11, Ст.1521]; "Правила комісійної 
торгівлі непродовольчими товарами" [15, 
Ст.643]; "Правила продажу непродовольчих то-
варів" [13, Ст.1111]; “Положення про впрова-
дження штрихового кодування товарів" [14]. 

Там, де діє декілька нормативних актів, 
неминуче виникає питання про їх співвідношен-
ня.  За загальним правилом Цивільний Кодекс 
Української РСР має переважну силу при регу-
люванні будь-яких правовідносин у сфері ци-
вільного обігу. Водночас, розуміючи важли-
вість установлення власностей правового регу-
лювання відносин за участю громадян, законо-
давець обмовляє, що на додаток до прав, нада-
ним Цивільним Кодексом Української РСР 
громадянин - споживач користується також пра-
вами, наданими Законом України  “Про захист 
прав споживачів”. Отже,  Цивільний Кодекс 
Української РСР  та  Закон України “Про захист 
прав споживачів” діють у комплексі і 

доповнюють один одного. Основна вимога до 
інших нормативних актів, що торкаються інте-
ресів споживачів, полягає в тому, що ці доку-менти 
не повинні містити норми, які суперечать Закону 
України “Про захист прав споживачів” і не 
повинні знижувати гарантій прав споживачів, вже 
передбачених чинним законодавством [17, с.11].  

В Україні законодавство про захист прав 
споживачів в значній мірі базується на голов-
ному міжнародно-правовому документі, що був 
підготовлений Соціальною радою ООН 
(ЕКОСОС) - Керівних принципах захисту інте-
ресів споживачів, які були ухвалені Гене-раль-
ною Асамблеєю ООН як резолюція № 39/248 від 
9 квітня 1985 року [18]. Основною метою роз-
робки Керівних принципів є бажання захистити 
права споживачів в усіх країнах світу, маючи на 
увазі незахищеність цієї категорії з точки зору 
економічного становища, рівня освіти, спромож-
ності як покупця, замовника товарів, робіт, пос-
луг. Керівні принципи побудовані на визнанні 
права споживача на якість та безпеку товару чи 
послуги, а також справедливість, рівноправність 
та стійкий економічний та соціальний розвиток. 

Україна ратифікувала конвенцію з приво-
ду захисту інтересів споживачів та приєдналася 
до міжнародних угод, чим прийняла відповідні 
зобов’язання щодо захисту прав споживачів від 
неякісних товарів (послуг). Ратифікація міжна-
родних угод відображена у Конституції України 
від 28 червня 1996 року у статті 42, яка вста-
новлює обов’язок держави захищати права спо-
живачів, здійснювати контроль за якістю, без-
печністю продукції та усіх видів послуг та робіт, 
сприяти діяльності громадських органі-зацій 
споживачів [21]. Реалізація встановленого Конс-
титуцією України обов’язку держави щодо за-
хисту прав споживачів забезпечується спе-
ціальними законами. 

На   рівні   механізмів   захисту   спожива-
чів   спостерігається "адміністрування" законо-
давства органами виконавчої влади, які в силу 
обмежених власних ресурсів нерідко пересліду-
ють вузьковідомчі цілі. Громадські організації 
також часто розглядають поставлені ними ж ва-
жливі проблеми з точки зору власних організа-
ційних і фінансових проблем і тому займаються 
тільки комерційною діяльністю під гаслами за-
хисту прав споживачів. При таких умовах гро-
мадяни України не в змозі на повну міру реалі-
зовувати свої права як споживачі, які за ними 
закріплені Законом, що свідчить про недостатню 
суспільну правосвідомість і активність. І тому, 
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на нашу думку, захист прав споживачів – це од-
на з найбільш важливих проблем, яка на сього-
дні потребує правового удосконалення. 

У процесі перехідного періоду, ускладне-
ного такими негативними явищами як інфляція, 
підвищення цін, падіння якості життя, тощо, 
значно зросла потреба населення в соціальному 
захисті, в тому числі і щодо захисту прав спо-
живачів, отже і потреба у розробці відповідних 
державних програм. На наш погляд, метою даної 
програми повинно бути: ефективне вирішення 
комплексу поточних і перспективних завдань що-
до забезпечення пріоритету споживача в системі 
суспільно-економічних взаємовідносин, продов-
ження створення цивілізованих механізмів захисту 
його інтересів і прав. Головним завданням - ство-
рення відповідної цільової державної програми 
Уряду України, яка забезпечувала б вирішення 
двоєдиного завдання: з одного боку - суттєве вдос-
коналення механізму захисту споживачів, з іншого 
-формування активного цивілізованого споживача 
як основного суб'єкта ринкових відносин. 

Елементами програми можуть стати такі 
завдання:  забезпечення більш чіткого контролю 
за якістю і безпекою товарів, вдосконалення 
взаємодії у цьому напрямку органів контролю 
державної виконавчої влади, шляхом виключен-
ня присутнього паралелізму; вивчення шляхів 
накопичення та аналізу інформації про кон'юнк-
туру ринку, основних вітчизняних і закордонних 
виробників товарів; сприяння ввезенню до Укра-
їни високоякісних товарів, створених фірмами з 
позитивною репутацією; проведення сертифіка-
ції систем якості на вітчизняних підприємствах з 
виготовлення товарів повсякденного вжитку; 
створення органів з захисту прав споживачів в 
органах місцевого самоврядування. 

До цієї роботи необхідно залучити Мініс-
терство освіти і науки України, за участю якого 
необхідно розробити програми з вивчення у 
школах, професійно-технічних училищах, сере-
дніх професійних навчальних закладах і вузах 
законодавства про захист прав споживачів. До-
цільно передбачити видання збірників нормати-
вних актів з питань захисту прав споживачів для 
державних органів, господарюючих суб'єктів і 
споживачів. При активній участі засобів масової 
інформації: вважаємо за необхідне створити 
окремі програми на радіо, телебаченні, які про-
водили б роз'яснення норм законодавства про 
захист прав споживачів. 

Головним державним органом з реалізації 
Програми, на наш погляд, треба визначити Дер-

жавний комітет стандартизації, метрологій та 
сертифікації України, який би об'єднав зусилля 
інших державних органів виконавчої влади, від-
повідні наукові центри, які можуть забезпечити 
моніторинг, вивчення і прогнозування ринкової 
ситуації в Україні, випробувальні центри з якос-
ті товарів, а також залучити до розв’язку цих 
проблем і громадські організації (об'єднання) 
споживачів. 
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ПИТАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ 

 
Положення про компетенцію Міжнародно-

го комерційного арбітражу містяться як у націо-
нальних правових нормах, так і в міжнародно-
правових нормах – нормах міжнародних конвен-
цій про арбітраж і в нормах регламентів постійно 
діючих арбітражів. Однак, незважаючи на про-
ведену під егідою різноманітних міжнародних 
організацій уніфікацію правил арбітражного роз-
гляду і прийняття в результаті цієї уніфікації 
єдиних регламентів, у законодавстві  та в арбіт-
ражних органах  різних країн залишаються роз-
біжності щодо визначення юрисдикції Міжнаро-
дного комерційного арбітражу.  Вони стосують-
ся таких важливих питань, як визначення пред-
метної та суб’єктної компетенції, обсягу арбіт-
ражної угоди (тобто кола питань, які сторони за 
домовленістю можуть передати на вирішення 
арбітражу), вирішення арбітражем питання про 
свою юрисдикцію (проблема "компетенції ком-
петенції"). Отже, будь-який міжнародний комер-
ційний арбітраж, приступаючи до розгляду спра-
ви по суті, повинен спочатку дослідити особли-
вості арбітражної процедури за правом країни, 
якому сторони підпорядкували свої відносини, та 
з’ясувати    правову кваліфікацію спору з ураху-
ванням предмету договору чи змісту права, з 
приводу яких виник спір,  і лише після цього ви-
рішити, чи є він компетентним здійснювати за 
даних обставин захист прав. 

Відповідно до норм законодавства, що ре-
гулюють діяльність міжнародного комерційного 
арбітражу, виділяють три способи встановлення 
компетенції міжнародного комерційного арбіт-
ражу: 1) Укладення арбітражної угоди. Однією з 
особливостей, характерних для міжнародних ко-
мерційних арбітражів, є те, що здійснення ними 
компетенції по розгляду певного спору пов’яза-
но, насамперед, з укладенням сторонами арбіт-
ражної угоди. При наявності дійсної  арбітраж-
ної угоди сфера дії арбітражу залежить від  ви-
раженого в арбітражній угоді наміру сторін пе-
редати спір на його розсуд. З метою уникнення у 
майбутньому проблем, пов’язаних із вирішенням 
спорів  відповідно до арбітражної угоди, сторони 
повинні чітко і однозначно визначити в цій уго-
ді, на які  спори дана угода розповсюджує свою 
дію. Укладаючи арбітражну угоду, сторони 

вправі зазначити категорії спорів по конкретно-
му правовідношенню і таким чином визначити 
обсяг можливих спірних питань, віднесених до  
компетенції міжнародного комерційного арбіт-
ражу згідно зі статутом чи положенням про ньо-
го, які у разі їх виникнення мають бути передані 
на його розгляд; 

2) Визнання позивачем у позовній заяві 

юрисдикції арбітражу при наявності згоди від-

повідача, викладеної у письмовій формі, на роз-

гляд спору  в цьому арбітражі. Угода про пере-
дачу спору на розгляд міжнародного комерцій-
ного  арбітражу може бути виражена зі сторони 
позивача пред’явленням позову, а зі сторони від-
повідача – вчиненням дій, які свідчать про його 
добровільне підпорядкування юрисдикції цього 
арбітражу, зокрема, шляхом повідомлення у від-
повідь на запит арбітражу про  згоду підпоряд-
куватись його юрисдикції.  Наприклад, відповід-
но до Правил Арбітражного суду при Польській 
Палаті міжнародної торгівлі 1970 р. компетенція 
арбітражного суду може бути визначена не лише 
в арбітражній угоді – вона може випливати із 
наданих Секретарю суду у письмовій формі заяв 
кожної сторони про підпорядкування його юрис-
дикції [8]. Закон  Чехії про арбітражний процес 
та виконання постанов арбітражного суду 1994 р.  
також закріплює можливість встановлення пов-
новажень арбітражного суду "de facto": обвину-
вачувана сторона після відкриття арбітражного 
слухання, що базується на поданні позивача, не 
заперечує проти розгляду справи в арбітражі і 
активно бере участь у слуханні.  Аналогічні по-
ложення містяться у законодавстві майже всіх 
країн, які визнають можливість звернення до 
міжнародного комерційного арбітражу за захис-
том порушених чи оспорюваних прав. Виняток 
становлять лише ті держави, згідно із законодав-
ством яких однією з умов дійсності  арбітражно-
го рішення є визначення повноважень арбітраж-
ного суду у письмовій формі у самому контракті, 
з приводу якого виник спір  (Сполучені штати 
Америки) [1, с.71]; 

3) Визначення компетенції Міжнародного 

комерційного арбітражу у міжнародному дого-

ворі, укладеного державами, національність 

яких мають сторони, між якими виник спір.      
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У цьому випадку арбітражні органи мають 
обов’язкову компетенцію стосовно тих видів 
спорів, які охоплюються міжнародним догово-
ром. Обов’язковість компетенції полягає у тому, 
що навіть у випадку непередбачення сторонами в 
зовнішньоекономічному договорі арбітражного 
застереження з посиланням на міжнародний до-
говір, спір між ними все одно буде підлягати 
розгляду в арбітражному порядку відповідно до 
міжнародного договору.    

На сьогодні  найбільш зручним і пошире-
ним способом встановлення компетенції міжна-
родного комерційного арбітражу залишається 
арбітражна угода. При розгляді арбітражної уго-
ди надзвичайно важливим є з’ясування питання 
про її можливий об’єм, тобто про те, які спори за 
домовленістю сторін можуть бути передані на 
розгляд цього юрисдикційного  органу – будь-які 
чи лише ті, щодо яких законодавець встановив 
такий порядок вирішення? Як свідчить аналіз 
законодавства зарубіжних країн у цій сфері пра-
вовідносин, нині практично у кожній державі 
передбачаються винятки із загального правила, 
відповідно до якого будь-які майнові права, за 
розсудом сторін, можуть бути предметом арбіт-
ражного розгляду. Отже, укладення арбітражних 
угод є можливим лише у встановлених законом 
межах. Ці межі визначаються, по-перше, приро-
дою спору, тобто тими правовідносинами, які 
можуть складати предмет арбітражного спору, і, 
по-друге, здатністю сторін укладати арбітражну 
угоду. У зв’язку з цим фахівці у галузі міжнаро-
дного приватного права  говорять про предметну 
і суб’єктну компетенцію міжнародного комер-
ційного арбітражу. Це пов’язано з тим, що у за-
конодавстві кожної держави визначено, які з пи-
тань у силу їх особливої важливості для даної 
держави та громадськості слід вилучити з компе-
тенції міжнародного комерційного арбітражу та 
передати на розгляд виключно державних судів. 
Обмеження з предметної юрисдикції міжнарод-
ного комерційного арбітражу встановлюються 
кожною державою шляхом визначення сфер сус-
пільних відносин, втручання  комерційного арбі-
тражу в які не допускається. Це: 

1) сфера науково-технічної діяльності. За 
законодавством майже  всіх держав предметом 
арбітражного розгляду не можуть бути спори 
про патенти і торгові марки. Наприклад, переда-
вати ці спори на вирішення міжнародного коме-
рційного арбітражу не дозволено у Норвегії, де 
виключну юрисдикцію у цих питаннях має Суд 
Осло [6]. Серед держав Європи лише Швейцарія 

( Закон 1987 р.) дозволяє арбітрам вирішувати 
питання про дійсність патенту.   Більшість дер-
жав континентальної системи права займає таку 
позицію: спори про юридичну дійсність патентів 
і торгових марок та про визнання прав на проми-
слову власність  не можуть бути предметом роз-
гляду в міжнародному комерційному арбітражі, 
оскільки видача патентів, реєстрація товарних 
знаків здійснюються винятково на основі націо-
нального законодавства даної держави; спори ж, 
що випливають із ліцензійних угод про викорис-
тання патентів і торгових марок, входять до ком-
петенції арбітражу.  

Міжнародний комерційний арбітраж  ви-
знається досить ефективним засобом вирішення 
спорів, які виникають при порушенні однією зі 
сторін  певної умови ліцензійної угоди (ці пору-
шення означають лише порушення цивільно-
правового зобов’язання і зачіпають тільки права 
і обов’язки сторін даної угоди). Разом з цим про-
блемним залишається питання про компетенцію 
комерційного арбітражу розглядати спори між 
сторонами, які виникають внаслідок упущень 
при укладенні довгострокових і технічно склад-
них контрактів або внаслідок зміни обставин, які 
вплинули на стан та інтереси сторін. Ці спори за 
своєю суттю не є правовими, проте, як свідчить  
арбітражна практика деяких країн, міжнародний 
комерційний арбітраж визнавав себе компетент-
ним заповнювати прогалини або змінювати умо-
ви довгострокових контрактів у сфері науково-
технічного співробітництва за умови, що є спеці-
альне арбітражне застереження, в якому чітко 
виражається воля сторін надати арбітражу право 
заповнювати прогалини договорів і вносити до 
них зміни [4]; 

2) сфера трудових відносин. Компетенція 
міжнародного комерційного арбітражу  не може 
поширюватись на спори, що виникають з дого-
ворів про працевлаштування (наприклад, за за-
конодавством Італії та Австрії) та на спори, що 
виникають всередині компаній (відповідно до 
законодавства Австрії, спори про вихід з госпо-
дарських товариств, спори, пов’язані із закінчен-
ням співробітництва партнерів у комерційній 
компанії, належать до виняткової юрисдикції 
державних судів) [1, с.114]; 

3) відносини, що випливають з договору 

страхування. Компетенція міжнародного комер-
ційного арбітражу досить часто обмежується у 
випадках, коли спір пов’язаний з договором 
страхування. В Австралії, наприклад, діє Закон 
про страхування, згідно з яким арбітражне засте-
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реження, що міститься у страховому полісі, є 
обов’язковим лише для страховика, проте не для 
страхувальника, який може звернутись як до 
державного суду, так і до третейського арбітра-
жу [5]. Закон Великобританії  про арбітраж 1979 
року взагалі виключає з компетенції міжнарод-
ного арбітражу спори, що виникають з договорів 
про страхування; 

4)    сфера правовідносин, розгляд спорів з 

приводу яких відповідно до міжнародних угод чи 

національного законодавства становить виклю-

чну компетенцію певного державного спеціалі-

зованого суду. Так, Закон Великобританії про 
арбітраж 1979 р. обмежує компетенцію міжнаро-
дного комерційного арбітражу  у випадках, коли 
питання входить до компетенції Високого Суду 
Адміралтейства та коли спір виник з контракту, 
предметом якого є товар, що розподіляється на 
основі багатосторонніх міжнародних угод; 

5)  спори, які випливають з угод, які ма-

ють цілковито побутовий характер. У законо-
давстві більшості країн міститься положення про 
те, що в арбітражному порядку розглядаються 
спори з приводу міжнародних комерційних до-
говорів. Поняття "комерційний" традиційно про-
тиставляється поняттям "публічний" та "побуто-
вий". Одним із прикладів, що ілюструють дане  
положення, може бути позиція, зайнята Міжна-
родним комерційним арбітражним судом при 
Торговельно-промисловій палаті (далі - ТПП) 
Росії при розгляді справи № 362/1994. 23.03.93 р. 
Міжнародним комерційним арбітражним судом 
при ТПП Росії була винесена ухвала по цій спра-
ві, в якій даний Міжнародний комерційний арбі-
тражний суд відмовив у розгляді справи, оскіль-
ки спір не входив до його предметної  компетен-
ції. Своє рішення арбітраж мотивував так: оскі-
льки із матеріалів справи і заяви позивача випли-
ває, що останній ні  де-юре, ні де-факто не є осо-
бою, яка здійснює комерційну (підприємницьку) 
діяльність, то укладений ним з відповідачем кон-
тракт повинен бути кваліфікований як  споживча 
угода, вирішення спору з приводу якої не вхо-
дить до предметної компетенції  міжнародного 
комерційного арбітражу [3, с.65-66]. 

 Неоднозначно вирішується питання про 
компетенцію міжнародного комерційного арбіт-
ражу щодо розгляду справи, пов’язаної з лікві-
дацією тієї або іншої компанії. Законодавство 
деяких європейських держав (Франції, Австрії) 
чітко визначає ці справи як такі, що не можуть 
бути предметом розгляду у цих органах. Закон 
Чехії про арбітражний процес та виконання по-

станов арбітражного суду 1994 р. не дозволяє 
сторонам домовлятись  про передачу до комер-
ційного арбітражу спорів про банкрутство і про 
порядок розпорядження майном юридичної осо-
би, оскільки ці справи підпадають під юрисдик-
цію державних судів. США в цьому питанні за-
ймають протилежну позицію: у цій країні поши-
реним типом арбітражних угод є угоди, що сто-
суються спорів, пов’язаних з ліквідацією компа-
ній. Сторони у даному випадку виступають як 
партнери, що вирішили припинити діяльність їх 
спільної компанії, проте не можуть самостійно 
поділити майно. У зв’язку з цим вони передають 
арбітражу повноваження щодо визначення дати 
припинення діяльності компанії, остаточного 
балансу, методики розподілу майна, рахунків та  
погодження відносин конкуренції між партнера-
ми на майбутнє [1, с.203].  

Декілька положень про суб’єктну компе-
тенцію міжнародного комерційного арбітражу. 
Одна з вимог, що пред’являються до арбітражної 
угоди, стосується правоздатності юридичних 
осіб укладати цю угоду.  Дане питання регулю-
ється національними законами, що визначають 
особистий статус юридичної особи. Найбільш 
поширеними критеріями визначення національ-
ності (особистого статусу) юридичної особи є 
наступні: центр її діяльності, місцезнаходження 
центральних органів юридичної особи, критерій 
інкорпорації (юридична особа вважається нале-
жною до тієї держави, за законами якої затвер-
джено і зареєстровано її статут) [2]. За загальним 
правилом, будь-яка юридична особа, яка має 
право вступати в договори і брати участь у судо-
вому процесі, може бути стороною в арбітражній 
угоді. Проте якщо право приватних юридичних 
осіб укладати арбітражні угоди визнається зако-
нодавством усіх країн, то питання про аналогічне 
право публічних юридичних осіб вирішується у 
різних державах неоднаково. Наприклад, за за-
конодавством Бельгії та Іспанії публічні юриди-
чні особи позбавлені права бути стороною арбіт-
ражної угоди. Німеччина, Єгипет, Швейцарія, 
Швеція, Норвегія не встановлюють у цьому пи-
танні жодних обмежень.  

Зазначимо, що все ще до цього часу немає 
загальновизнаного розв’язання проблеми компе-
тенції міжнародного комерційного арбітражу. Її 
суть полягає у з’ясуванні  питання про те, чи має 
орган, про який ідеться, право самостійно при-
ймати рішення про наявність чи відсутність своєї 
юрисдикції розглядати ту чи іншу справу, якщо 
ця юрисдикція оспорюється однією зі сторін 
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спору. Історія функціонування даної форми за-
хисту прав іноземних юридичних осіб не дає од-
нозначної відповіді на дане питання. У той час, 
коли міжнародний комерційний арбітраж був 
започаткований і лише проторював свій шлях до 
визнання, у багатьох країнах діяв принцип, від-
повідно до якого питання про його компетенцію 
повинно передаватись на вирішення державного 
суду.  Цей принцип продовжує діяти в США. 
Чимало рішень федеральних судів цієї держави 
засновані на праві судових органів виносити рі-
шення про дійсність арбітражної угоди. Амери-
канська концепція вирішення питання про "ком-
петенцію компетенції" міжнародного комерцій-
ного арбітражу була детально викладена у роботі 
американського вченого М.Домке "Право і прак-
тика комерційного арбітражу" [7]. З часом у бі-
льшості країн внаслідок здобуття міжнародним 
комерційним арбітражем авторитету серед багат-
тьох держав ставлення до проблеми "компетенції 
компетенції" суттєво змінилось. Як у теорії, так і на 
практиці поширеною стала думка про те, що між-
народний комерційний арбітраж може самостійно 
приймати рішення стосовно власної компетенції 
щодо вирішення того чи іншого спору.   

Отже, можна виділити такі три основні 
вимоги, які повинні бути дотримані для того, 
щоб міжнародний комерційний арбітраж був 
компетентним вирішувати спір: 1) спір, який пе-
редається до міжнародного комерційного арбіт-
ражу, може бути підвідомчий йому відповідно до 
національного законодавства сторін та міжнаро-
дно-правових норм, які містяться у міжнародних 
конвенціях про арбітраж та в регламентах по-
стійно діючих арбітражних органів; 2) є  домов-
леність сторін про те, що їх спір буде розгляда-
тись у конкретному арбітражному органі; арбіт-
ражна угода відповідає вимогам, передбаченим 
законодавством, якому вона підпорядковується; 

3) юридичні особи, які за взаємною домовленіс-
тю звертаються до арбітражу, відповідно до за-
кону їх особистого статусу мають правоздатність 
на укладення арбітражної угоди. 
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ПРОБЛЕМИ УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ В  

ЯКОСТІ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ  В УКРАЇНІ 
 
Конституція України 1996 р. просто не 

може не бути ідеологічним (у розумінні світо-
гляду) документом. З одного боку, як слушно 
стверджують автори колективної праці “Консти-
туція незалежної України”, вона “є втіленням і 
відображенням національної ідеї і ментальності 
українського народу” [6, с. 3], з іншого – практи-
чно кожне її слово, усі закріплені в Основному 
Законі інститути відбивають бачення бажаної 
соціально-політичної системи країни. Конститу-
ція, отже, закріплює демократичну систему сус-
пільних цінностей і спрямована на те, щоб на її 
основі виховувалися відповідні погляди кожного 
члена суспільства. 

З юридичної точки зору чинна Конститу-
ція, прийнята Верховною Радою України від 
імені Українського народу – громадян України 
всіх національностей, є офіційним вираженням 
“суспільного договору” про обов’язковість для 
всіх (усіх органів держави, посадових осіб, гро-
мадських об’єднань, партій, громадян) норм, 
“правил поведінки” всіх учасників сучасного су-
спільного , політичного і державного життя. За 
своїм же духовним змістом Конституція України 
– це офіційно визначені, загальнообов’язкові в 
країні, суспільстві і державі соціальні, політичні, 
економічні, правові, загальнодержавні цінності, 
що відбивають ідейний зміст і цілі вітчизняної 
конституційно-правової державності. З таких 
позицій конституціоналізм як ідеологія поваги, 
дотримання і захисту Конституції стає наддер-
жавною, надпартійною ідеологією українського 
суспільства, цілком зрозуміло, і для Української 
держави, що розвивається як правова спільнота. 

В умовах відсутності загальнозначущих 
ціннісних і світоглядних орієнтирів, гострої бо-
ротьби між різними вузько партійними ідеологі-
ями, свідченням якої є політична криза, що ви-
бухнула в Україні, утвердження конституціона-

лізму як загальнодержавної надпартійної ідеоло-
гії та інтегрованої загальнонаціональної ідеї, 
особливо актуальне в сучасній нашій дійсності. 

На наше глибоке переконання, конститу-
ціоналізм  як загальнодержавна надпартійна пра-
вова ідеологія (тобто, як систему правових ідей, 
теорій, понять, норм, поглядів, заснованих на 
певних наукових і політичних знаннях та уяв-
леннях [9, с. 659], не суперечить положенню 
Конституції України (абз. 2 ст. 15) про те, що 
“жодна ідеологія не може визнаватися державою 
як обов’язковою” [1, с. 5]. На користь такої по-
зиції можна навести й думку авторитетного ро-
сійського вченого-правознавця В.С. Нерсесянца, 
який, зокрема, вважає, що “ця заборона стосу-
ється всіх партійних ідеологій, а не конституціо-
налізму, вже в силу загальнодержавної природи 
й обов’язкового характеру самої Конституції” [4, 
с. 8]. Більше того, держава у цілому , її органи і 
посадові особи, громадські організації, партії, 
рухи, громадяни зобов’язані “неухильно додер-
жуватися Конституції України ...” (ст. 68), і, от-
же, повинні всіляко сприяти піднесенню ролі 
Конституції та підвищенню поваги до неї, а від-
так і домогтися неухильної реалізації її норм, 
принципів і цінностей. 

У концентрованому вигляді нова консти-
туційно-правова ідеологія України спирається на 
історично апробовані світовою спільнотою по-
ложення про права і свободи людини і громадя-
нина, критерії правового характеру діючого за-
конодавства, на закріплені демократичні прин-
ципи організації та діяльності державної влади 
тощо. Це, насамперед, конституційні ідеї про 
пріоритет прав і свобод людини, повагу її гідно-
сті (ст. 3); про безпосередню участь народу у 
здійсненні функцій влади (ст. 5, 69); про наяв-
ність певних державних органів і демократичний 
порядок їх формування (ст. ст. 76, 103, 114, 122, 



А.З. Георгіца 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 121. Правознавство.                                                63 

148); наявність процесуальних механізмів захис-
ту прав і свобод громадян (ст. ст. 55, 56, 59), дія-
льності державних органів, органів місцевого 
самоврядування (ст. ст. 6, 7, 145);  створення та 
участь у державно-політичних справах громад-
ських об’єднань (ст. 36); про організацію суспі-
льного життя в Україні на засадах політичної, 
економічної та ідеологічної багатоманітності 
(ст.15); про визнання державною української мо-
ви та гарантування вільного розвитку, викорис-
тання і захист російської, інших мов національ-
них меншин України (ст. 10); про можливості 
досягнення соціальної справедливості та захисту 
обґрунтованих інтересів громадян (ст. 46, 48); 
забезпечення екологічної безпеки на території 
держави (ст. 16); про визнання та дію принципу 
верховенства права (ст. 8) тощо. 

І тут не можна не погодитись із думкою 
В.Медведчука, який стверджує, що Конституція 
України “не тільки цементує основні засади сус-
пільного та державного ладу України, регламен-
тує права та обов’язки громадян, а є й відповід-
ним дороговказом у майбутнє...” [7, с.8]. Прита-
манний українській Конституції новий правовий 
підхід поступово, хоча і не безболісно, втілюєть-
ся в життя і починає працювати у режимі реаль-
ного часу і простору. Як показує післяконститу-
ційний період, подальший розвиток України по 
шляху соціального прогресу, пов’язаного із реалі-
зацією конституційних ідей і положень, у першу 
чергу залежить від повноти і послідовності дотри-
мання положень Основного Закону про права і сво-
боди людини і громадянина, про верховенство пра-
вового закону, про поділ і взаємодію влад. 

У вітчизняній науковій літературі полі-
тичного і правового характеру сформувався у 
цілому правильний підхід щодо утвердження 
ідеології конституціоналізму. Практично всі на-
уковці одностайні  в тому, що для реального 
утвердження конституціоналізму необхідно сфо-
рмувати належну нормативно-правову базу. Як 
зазначає В.Ф. Опришко, тільки для реалізації 
положень, що випливають безпосередньо з Кон-
ституції України, необхідно прийняти понад 60 
законів. А відповідно до Концепції розвитку за-
конодавства України на 1996 – 2005 рр. у зв’язку 
із прийняттям нової Конституції потрібно розро-
бити і прийняти не менше 150 законопроектів [5, 
с. 16, 26]. Успіхи у становленні ідеології консти-
туціоналізму багато в чому залежимуть від вду-
мливої роботи щодо вдосконалення положень 
самої Конституції та подолання недоліків, які 
безумовно мають місце в ній. До числа таких 

недоліків – незбалансований розподіл влад, від-
сутність відповідної ефективно діючої системи 
“стримувань і противаг” у взаєминах різних гі-
лок влади, реальне роздвоєння виконавчої влади 
(Президент, Уряд) у поєднанні із відносною не-
залежністю Уряду від Верховної Ради, невизна-
ченість статусу прокуратури, внутрішня супере-
чливість державницької концепції місцевого са-
моврядування із фактичним її наділенням держа-
вно-правовими повноваженнями тощо. 

Цікаво зазначити, що аналогічні недоліки 
є характерними і для Конституції Російської Фе-
дерації та інших пострадянських держав [4, с. 
14-19]. У цьому зв’язку відомий російський вче-
ний – конституціоналіст Н.О. Михальова, яка 
узагальнила конституційну практику країн СНД, 
досить аргументовано переконує в тому, що по-
дібні колізії зумовлені не проблемами і станом 
конституційного регулювання, а бездіяльністю 
або помилковими ухвалами правлячої еліти. На її 
думку, це є  одним із супутників перехідного пе-
ріоду [4, с. 198-199]. 

Як нам уявляється, принципово важливою 
проблемою є розуміння того, яким шляхом  ма-
ють здійснюватись необхідні для утвердження 
ідеології конституціоналізму поліпшення, зміни і 
коригування вихідної конституційної моделі. 
Питання про необхідність внесення змін до чин-
ної Конституції України вже давно є предметом 
обговорення політиків і правознавців. Прихиль-
ники першого підходу налаштовані радикально і 
наполягають на необхідності прийняття нової 
Конституції. Причому такі пропозиції лунають 
не тільки з боку опозиційно налаштованих проти 
теперішнього режиму політичних сил, але навіть 
іноді і від представників владних структур, зок-
рема, Президента. Щодо позиції інших політиків 
і правознавців, до яких приєднується і автор, то 
вони пропонують більш “м’який” підхід до мо-
дернізації сучасного конституціоналізму, надаю-
чи перевагу діям у межах існуючого конститу-
ційного поля такими законними засобами, якими 
є прийняття конституційних актів або активне 
тлумачення положень чинної Конституції Кон-
ституційним Судом України. 

Ці два підходи досить чітко виявилися під 
час роботи міжнародної науково – практичної 
конференції 1-3 червня 2000 р., яка обговорила 
теоретичні і практичні питання конституційного 
будівництва в Україні, а також на методологіч-
ному семінарі 20 лютого 2001 р. на тему “Пар-
ламентаризм в Україні: теорія і практика” [3, c. 
246; 2, с. 2]. Точка зору автора на конституцій-
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ний процес в Україні за період, який пройшов 
після конференції з проблематики конституціо-
налізму [3, с.124-136], практично не змінилась. 
При всіх недоліках Основного Закону 1996 р., 
він дозволив, і в цьому ні у кого не викликає 
сумніву, виробити тимчасовий конституційний 
консенсус політичних сил України. На нашу дум-
ку, яка збігається із міркуваннями російського до-
слідника В.Разуваєва [4, с. 29], теперішня криза 
українського конституціоналізму, подібно до ана-
логічних криз у державах СНД, викликана у знач-
ній мірі не стільки помилками “творців” Конститу-
ції 1996 р. (цілком зрозуміло вони мали місце, але 
не є визначальним фактором), скільки об’єктив-
ними умовами розвитку нашого суспільства. 

Головну причину, з нащої точки зору,  все 
ж належить вбачати у “нерозвиненості” україн-
ської демократії. З часу прийняття Конституції 
швидкість і частота політичних змін в Україні 
значно випереджають “нормальний” загально-
світовий рівень. Тому нерідко суспільна свідо-
мість громадян в силу відсутності належного вихо-
вання у них поважливого ставлення до нових влад-
них інститутів не поспіває за плинністю “політич-
ного” часу в нашій країні. Звичайно, не можна не 
враховувати і інших обставин. У наявності повний 
розрив між загальними настроями прошарків сус-
пільства і розкладом політичних сил, з одного боку, 
і положеннями чинної Конституції – з іншого. 

Очевидно, цей розрив може бути подола-
ний за рахунок відповідних конституційних змін. 
За логікою, чим раніше вони будуть подолані, 
тим швидше теперішня конституційна криза бу-
де подолана. Звичайно, при умові консенсусу у 
суспільстві та в парламенті. Отже, сценарій по-
дальшого розвитку конституційного процесу і 
умови його здійснення будуть визначатися пере-
важно під впливом політичних, але не юридич-
них факторів. У світлі цих зауважень напрошу-
ються два висновки: реальний конституційний 
процес в Україні тільки розпочався; політично 
Україна дозріла для конституціоналізму. Вона ви-
черпала неконституційні форми своєї суспільної і 
політичної організації. На порядок денний постає 
невідкладне завдання утвердження конституціона-
лізму в якості загальнодержавної ідеології, від ус-
пішного розв’язання якої залежить її майбутнє. 

Стратегічне завдання полягає в тому, щоб, 
залишаючись в цілому в межах діючої Консти-
туції, доступними і законними конституційними 
засобами (розумний компроміс різних гілок вла-
ди задля збереження чинної Конституції, розви-
ток і зміцнення системи і механізму стримувань і 

противаг у взаємовідносинах гілок влади, відпо-
відні тлумачення Конституційного Суду, внесен-
ня необхідних змін до Основного Закону шляхом 
прийняття конституційних актів, укладання до-
говорів про співпрацю між виконавчою і законо-
давчою гілками влади, тощо) окреслити адекват-
ний і реалістичний опис місця і ролі у конститу-
ційній системі правління кожного із головних 
“політичних” інститутів влади: Президента, Пар-
ламенту та Уряду. 

Нова модель стримувань і противаг уявля-
ється наступною. Щодо Президента пропонуєть-
ся чітко окреслити його роль саме як глави дер-
жави. З цією метою доцільно посилити його охо-
ронну конституційну функцію, натомість зменши-
вши повноваження активного учасника парламент-
сько-урядових відносин, оскільки сьогодні ці дві 
функції інколи суперечать одна одній і в результаті 
глава держави фактично відхиляється від виконан-
ня завдань, притаманних цій посаді. Як відомо, сам 
Президент України зізнається в цьому. 

Стосовно Парламенту найбільш суттєві 
зміни мають відбутися у його структурі, пов’яза-
ні із утворенням другої палати, а також у зміні 
змісту принципу депутатської недоторканності 
(результати Референдуму рано чи пізно необхід-
но втілювати у державно-правову практику). І 
все ж головна ідея внесення конституційних по-
правок – це створення відповідального Уряду. 
Це, на нашу неодноразово висловлену думку, мож-
на досягти насамперед шляхом забезпечення суттє-
вої “автономії” процесу формування і поточної дія-
льності Кабінету Міністрів України. Мова іде про 
механізм його захисту від інколи необґрунтованих  
з точки зору державних інтересів ухвал як з боку 
Президента, так і Верховної Ради України. 

Дуже влучно з цього приводу, маючи на 
увазі, звичайно, російський конституціоналізм, 
висловився знаний учений – конституціоналіст 
Б.А. Страшун, який визначив головну проблему 
конституційної реформи таким чином: по-перше, 
внести до Конституції такі зміни, які б не погір-
шили водночас її існуючі положення, а по-друге 
вибрати момент для конституційної реформи [8, 
с.145]. Отже, зробимо таке резюме: труднощі 
утвердження конституціоналізму як загальноде-
ржавної ідеології в Україні переконливо свідчать 
про необхідність розробки і реалізації конкрет-
них заходів щодо здійснення конституційно-
правової реформи. Не менш важливим постає 
завдання громадянського виховання населення 
шляхом прищеплювання йому поваги до нових 
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демократичних цінностей, які складають консти-
туційний ідеал будь-якої сучасної держави. 
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ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

 

Суттєві зміни в напрямку розвитку україн-
ського суспільства, реформування політичних, 
економічних та правових інститутів на демокра-
тичних засадах зумовлюють значне підвищення 
ролі і авторитету конституційного законодавства 
в суспільстві і державі. Саме в конституційному 
законодавстві відображаються докорінні полі-
тичні та економічні зміни, на які багате політи-
ко-правове життя України останнього десятиліт-
тя. І якщо врахувати роль конституційного зако-
нодавства як базової галузі нормативно-ціннісної 
орієнтації, “ядра” публічного права, то стає зро-
зумілим, що недоліки конституційного законо-
давства відображаються на інші галузі права та 
ведуть до негативних наслідків розвитку законо-
давства в цілому. 

Нині набули поширення два основні ви-
значення конституційного законодавства. Перше 
– це конституційне законодавство у широкому 
розумінні слова, воно охоплює всю систему на-
ціонального законодавства, оскільки вона відпо-
відає вимогам Конституції, розвиває  її положен-
ня, забезпечує їх реалізацію  і охорону. З іншого 
боку існує  поняття законодавства у більш вузь-
кій сфері, мається на увазі лише законодавче 
оформлення конституційного права [7, с.60-61]. 
При такому підході особливо важлива конкрети-
зація кола суспільних  відносин, що регулюють-
ся конституційним правом. Предметом регулю-
вання конституційного права, а відповідно і за-
конодавства є: по-перше, відносини між суспіль-
ством і державою, яка виступає як орган суспіль-
ства, політична форма його самоорганізації. Ці 
відносини регулюються законами про вибори, 
референдуми, політичні партії, місцеве самовря-
дування; по-друге, відносини між людиною, 
громадянином і державою, законодавче регулю-
вання яких спрямоване на визначення конкретної 
межі втручання в свободу людини і одночасно 
створення розвиненої системи юридичних гаран-
тій забезпечення державою і утвердження нею 
прав і свобод людини. Хоча ці питання є  в тій чи 
іншій мірі предметом регулювання всіх галузей 
законодавства, але системний, всебічний підхід 
може дати лише конституційне законодавство; 
по-третє, відносини щодо організації, форм та 
методів діяльності державних органів, гарантії 

проти можливої узурпації державної влади, ре-
гулювання суспільно-політичного та соціально-
економічного життя [7, с.62].  

До предмета регулювання належать також 
встановлення гарантій недоторканості Консти-
туції і закону, конституційно-процесуальні від-
носини. Проте, слід зауважити, що галузь права 
та законодавства не збігаються. Конституційне 
право і конституційне законодавство тісно пов’я-
зані, але не тотожні правові явища. Перш за все, 
конституційне право – це сукупність правових  
норм. Конституційне законодавство – система 
нормативних  актів. Конституційне право – вну-
трішня форма права, зміст якого визначається 
соціально-економічними особливостями суспі-
льних  відносин, що ним регулюються. Консти-
туційне законодавство – зовнішня форма права, 
тісно зв’язана з його змістом. Отже, конститу-
ційне право становить зміст конституційного 
законодавства, а останнє  є формою  вираження 
конституційного  права, але при цьому не втра-
чає своєї специфіки. Таким чином, конституцій-
не законодавство – це система нормативно-
право-вих  актів, які регулюють основоположні 
суспільні відносини, що закладають засади на-
родовладдя, суверенітету народу, опосередкову-
ють устрій, будову та функціонування держави, 
визначають характер взаємозв’язків між держа-
вою  і конкретною особою. 

Конституційне законодавство має складну 
структуру, яку утворює Конституція України, а 
також ієрархічно взаємопов’язані, послідовно 
розташовані конституційні закони, звичайні за-
кони, закони прийняті на всеукраїнському рефе-
рендумі, нормативні акти Президента України, 
Уряду, декларації, Регламент, рішення Консти-
туційного Суду, нормативно-правові договори, 
нормативні акти органів місцевого самовряду-
вання, що регулюють суспільні відносини, які 
об’єктивно стосуються сфери конституційно-
правового регулювання.  

Основою конституційного законодавства є 
Конституція України, прийнята на п’ятій сесії 
Верховної Ради України 28 червня 1996 року. 
Конституція -  це Основний Закон будь-якої де-
мократичної держави, хоча є  приклади, коли в 
письмовій формі його може  і не бути (класич-
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ним прикладом неписаної конституції є Консти-
туція Великобританії). Конституція встановлює 
найбільш  важливі принципи і норми, з  яких  
потім виростає детальне правове регулювання 
суспільства і держави різними формальними 
способами. Головним завданням Основного За-
кону є регулювання існуючих  суспільних  від-
носин, виконання ролі правової  основи даного 
суспільства і держави. 

Найважливішими якостями будь-якої  кон-
ституції є  її найвища юридична сила, верховенс-
тво в системі правових актів, пряма дія її норм. 
Конституція України у повному обсязі відобра-
зила та закріпила в своїх нормах ці ознаки (ст. 8). 
Виступаючи вищим за своєю юридичною силою 
актом, Конституція України водночас є  елемен-
том, складовою  частиною системи нормативних  
актів. Конституція не винесена “за рамки” сис-
теми чинного законодавства і є  його складовою  
частиною. Положення про те, що Конституція є 
частиною чинного законодавства є підтверджен-
ням реальності конституційних положень. Кон-
ституція в певній мірі визначає загальні вихідні 
положення, а у ряді випадків -  і конкретний 
зміст майбутніх законодавчих актів. 

Невід’ємним  елементом системи консти-
туційного законодавства є  закони України, які 
приймаються на основі та на розвиток конститу-
ційних положень і принципів. Законами України 
регулюються, відповідно до статті 92 Конститу-
ції України, найважливіші суспільні відносини, 
але до системи конституційного законодавства 
входять лише ті закони, які містять конституцій-
но-правові норми. Особливе місце в системі за-
конів займають конституційні закони. Питання 
щодо поняття  та сфери правового  регулювання 
цієї групи законів носить спірний характер. Дов-
гий час дискусії  з цього  приводу мали лише те-
оретичний характер, так як чинне законодавство 
колишнього СРСР не вказувало на будь-які зако-
ни як конституційні. Було відсутнє чітке визна-
чення цього поняття, критерії  відмежування да-
ного виду законів від, наприклад звичайних  за-
конів, а також відображення всіх цих положень у 
чинному законодавстві держав колишнього 
СРСР. І лише Конституція РФ 1993 року вперше 
ввела в правове поле поняття Федерального кон-
ституційного закону, чітко визначивши його статус 
та місце в правовій системі Росії (ст. 76) [4, с.381].  

В Конституції України 1996 року відсутня  
пряма вказівка на конституційні закони. Але, 
зокрема, ст. 20 Конституції містить положення 
про те, що опис державних  символів України та 

порядок їх використання встановлюються зако-
ном, що приймається не менш як двома третина-
ми від конституційного складу Верховної  Ради 
України. Очевидно, що закони присвячені най-
важливішим атрибутам держави – її символам, 
мають ускладнений порядок прийняття у порів-
нянні з законами, які за загальним правилом 
приймаються більшістю голосів народних депу-
татів. Цей порядок прийняття притаманний для 
законопроектів, що змінюють Конституцію (ст. 
155, 156),тому є підстави для віднесення їх до 
групи конституційних законів. Отже, норми 
Конституції України виділяють особливу групу 
законів, які хоча б за однією  ознакою (усклад-
неному порядку їх прийняття) відрізняються від 
інших законів, названих в Конституції. Уявля-
ється, що за ознаками, якостями та призначенню 
їх можна віднести до конституційних законів.  

У питанні співвідношення Конституції та 
конституційних законів є спірний момент, який 
стосується їх взаємозв’язку. Існує підхід згідно з 
яким  конституційний закон є актом тлумачення 
Конституції. Дійсно, конкретизуючи  норми 
Конституції, конституційні закони виконують 
завдання по інформуванню та роз’ясненню, втім, 
як і будь-який інший закон. Але при цьому ма-
ють місце істотні відмінності конституційних 
законів від актів тлумачення. Конституційні за-
кони мають самостійну правоутворюючу функ-
цію, більш  авторитетну, ніж звичайні закони. В 
той же час акти тлумачення права не несуть но-
рмативного характеру, навіть якщо здійснюється 
аутентичне тлумачення. 

Тому, можна зробити висновок, що кон-
ституційним законам притаманні такі риси. По-
перше, вони регулюють найбільш  важливі сус-
пільні відносини і приймаються виключно з пи-
тань, що прямо передбачені Конституцією. По-
друге, для їх прийняття відповідно до конститу-
ційної процедури, вимагається кваліфікована 
більшість голосів від конституційного складу 
парламентаріїв. По-третє, юридична природа 
конституційного закону обумовлюється його 
безпосереднім зв’язком з Конституцією. Звичай-
ні закони не можуть суперечити конституційним 
законам. На наш погляд, у Конституції України 
необхідно закріпити пріоритет конституційного 
закону над звичайним законом. Це важливо не 
лише в теоретичному, але й у практичному зна-
ченні, тим більше, що  питома вага звичайних 
законів у системі конституційного законодавства 
досить висока. Тому в них  не повинно  бути жо-
дних відхилень не лише від норм Конституції, 
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але й від норм конституційних  законів, що по-
силюють процес реалізації Конституції держави. 
Наведене дозволяє зробити висновок, що консти-
туційний закон -  це взаємопов’язаний з Основним 
Законом нормативно-правовий акт, що регулює  
найбільш  важливі суспільні відносини, приймаєть-
ся виключно з питань прямо передбачених Консти-
туцією кваліфікованою  більшістю  голосів та має 
пріоритет над звичайними законами. 

Провідне місце в системі діючого консти-
туційного законодавства займають звичайні за-
кони, які мають найбільшу питому вагу у системі 
правових  актів законодавчої  влади України. Це 
нормативно-правові акти, які приймаються Вер-
ховною Радою України чи всеукраїнським рефе-
рендумом, на основі Конституції України, міс-
тять первісні правові норми з  основних  питань 
у визначених  сферах  суспільних  відносин. Ва-
жливе значення в структурі конституційного за-
конодавства України мають закони, прийняті на 
всеукраїнському референдумі, які є результатом 
безпосереднього волевиявлення народу, не по-
требують затвердження будь-яким державним 
органом, що надає їм особливої  значущості.  

Стосовно юридичної  сили законів, прийн-
ятих на референдумі, існує декілька точок зору. 
Одна з  них полягає  в тому, що закони, прийняті 
всеукраїнським референдумом і закони прийняті 
Верховною Радою України мають однакову 
юридичну силу [6, с.124]. Друга точка зору поля-
гає  в розумінні більш  високої  юридичної  сили 
законів, прийнятих  на референдумі, перед зако-
нами Парламенту. Безперечно, друга позиція є 
більш  конструктивною, оскільки в законах, при-
йнятих на референдумі, безпосередньо виражена 
воля народу, який є носієм та єдиним джерелом 
влади. Специфіка таких  законів полягає також в 
особливому порядку їх  зміни чи скасування. Ця 
процедура реалізується референдумом, та може 
здійснюватись Верховною Радою України, але бі-
льшістю не менше ніж дві третини від загальної 
кількості народних  депутатів України з  обов’язко-
вим затвердженням на референдумі, який повинен 
бути проведений на протязі шести місяців після 
внесення змін чи скасування  [1, Ст.443]. 

Особливе місце в структурі конституцій-
ного законодавства займає декларація. У ній зна-
ходять своє відображення принципові питання 
державного будівництва, суверенітету, свободи 
особи, в ній подається оцінка соціально-політич-
ної ситуації в країні. Але цей акт, що аналізується, 
потрібно з формального боку відрізняти від доку-
ментів, що мають пряме відношення до адміністра-

тивного чи фінансового права (митні декларації, 
декларації громадян про отримані прибутки). 

Особлива роль у Декларації про державний 
суверенітет України. Це обумовлено тим, що в 
ній визначаються принципи та положення, які 
заклали важливі, вихідні засади процесу станов-
лення суверенної та незалежної України, утвер-
дження прав та свобод людини та громадянина, в 
проведенні політичних, економічних, державно-
правових  реформ. Декларація -  своєрідний пла-
цдарм для становлення та розвитку законодавст-
ва, активізації діяльності правотворчих органів. 
Законодавчий орган в якості вищого представ-
ницького органу влади може видавати декларації 
у відповідальних, надзвичайних ситуаціях, коли 
вимагається в стислій концентрованій формі за-
кріпити певні історичні, суспільно-політичні ві-
хи та визначити основи діяльності держави, сус-
пільства, народу на найближчу та віддалену пер-
спективу. Юридична природа декларацій носить 
складний, невизначений характер. В ній поєднані 
як нормативні так і ненормативні елементи, що 
мають політико-правову спрямованість. На нашу 
думку, декларація може містити констатацію умов, 
ситуацій, цілі та наміри, загальні начала, принципи, 
висновки, побажання та прагнення. Але в кінцево-
му результаті декларація стає базою, організуючим 
началом для здійснення багатогранних дій держав-
ними та громадськими структурами.  

Важливим правовим актом, що входить до  
структури конституційного законодавства є  рег-
ламент. Регламент – це нормативний акт колегі-
альних органів законодавчої влади, який містить 
сукупність правил, що визначають процедуру 
діяльності цих органів та покликаний регулюва-
ти певні суспільні відносини в сфері здійснення 
функцій та повноважень  вищого органу держав-
ної влади [2, с.25]. Стосовно природи регламенту 
існує дві точки зору: регламенти парламентів та 
їх палат приймаються для врегулювання своїх 
внутрішніх відносин та не є нормативними акта-
ми [3, с.124]; регламент за своєю юридичною 
природою – закон, що має свої особливості, обу-
мовлені його специфічним предметом [5, с.36]. 
Представляється, що друга точка зору більш змі-
стовна. Юридична природа Регламенту Верхов-
ної Ради України визначена в ст. 82 Конституції 
України, де закріплене положення про те, що 
порядок роботи Верховної Ради України встано-
влюється Конституцією України та законом про 
Регламент Верховної Ради України. Регламент 
Верховної Ради України носить не лише внутрі-
шній характер. Його приписи як нормативно-
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правового акту розповсюджуються на всі органи, 
пов’язані з діяльністю парламенту України та 
обов’язкові для них. 

У структурі конституційного законодавст-
ва певне місце займають постанови Верховної 
Ради, в яких відображаються ті чи інші сторони 
діяльності парламенту як представницького ор-
гану. Прийняття постанов пов’язане з здійснен-
ням певних оперативних функцій, але виключно 
у межах повноважень представницького органу. 
Необхідність у постановах (вони можуть бути 
нормативного і ненормативного характеру) ви-
кликана самими різними обставинами, що вини-
кають у практиці діяльності органу законодавчої 
влади. Найчастіше такі постанови приймаються 
для вирішення внутрішньоорганізаційних про-
блем і тому вони не мають нормативного харак-
теру. В теперішній час збільшилась кількість по-
станов Верховної Ради України, які є норматив-
ними. Вони набувають загального характеру та 
розраховані на багаторазове повторення в анало-
гічних життєвих ситуаціях. На нашу думку по-
станови парламенту мають носити ненорматив-
ний характер, нормативні приписи оформлюва-
тися виключно у вигляді законів.   

Самостійним складовим елементом кон-
ституційного законодавства є нормативні укази 
Президента України. Укази Президента можуть 
бути нормативними та ненормативними (право-
застосовчими). Переважна більшість указів Пре-
зидента є індивідуально-правовими, в той же час 
практика знає немало указів нормативно-
правового характеру, що цілком узгоджується з 
його конституційним статусом. Типовими в цьо-
му відношенні є Указ Президента “Про Адмініс-
трацію Президента України” від 19 грудня 1996 
року, Указ “Про застосування почесної відзнаки 
Президента України” від 18 серпня 1992 року.   

Оскільки Кабінет Міністрів України є  ви-
щим органом в системі виконавчої  влади (ст. 
113 Конституції), він у межах  своєї компетенції 
видає постанови та розпорядження, які є  
обов’язковими для виконання в Україні (ст. 117 
Конституції). Але не всі постанови Уряду, як і 
інші його  акти, мають нормативне значення і 
відносяться до конституційного законодавства. 
Такими є лише ті акти, які містять загально-
обов’язкові норми, що регулюють суспільні від-
носини профільного характеру, зокрема, “Поло-
ження про порядок легалізації об’єднань грома-
дян”, затверджене постановою Кабінету Мініст-
рів України від 26 лютого 1993 року № 140.  

До структури конституційного законодав-
ства відносяться рішення Конституційного Суду 
України. Хоча, з  формальної  точки зору, Кон-
ституційний Суд не виступає  у якості правотво-
рчого органу, але його акти, внаслідок особливо-
стей правового регулювання,  за своєю юридич-
ною  силою стоять вище від актів Парламенту та 
Президента, вони мають нормативний характер 
та обов’язкові для виконання. Будь-які акти чи їх  
окремі положення, визнані неконституційними, 
втрачають силу; чинні міжнародні договори або 
їх окремі частини, визнані неконституційними, 
не підлягають виконанню. 

Стосовно системи судів загальної юрисди-
кції, яку очолює Верховний Суд України, то їх 
рішення мають загальнообов’язкову силу лише 
по конкретних  справах. Вони не можуть бути 
прецедентом обов’язковим для рішення аналогі-
чних  справ іншими судами. Визнання судового 
прецеденту структурним елементом конститу-
ційного законодавства характерно для країн анг-
лосаксонської  правової  системи (США, Вели-
кобританія). Слід враховувати, що в сучасній 
Україні судова реформа ще не завершена, тому 
що обсяг підсудності загальних  судів ще не 
встановлено. Але Верховний Суд вже приймає  
до свого провадження багато справ, що стосу-
ються конституційних  прав та свобод громадян, 
і виносить по ним рішення, а  також  дає керівні 
роз’яснення по судовій практиці, які часто ма-
ють, по суті, нормативне значення. І хоча преце-
дентна, загальнообов’язкова сила цих  рішень в 
державі ще не визнана, а єдинообразна практика 
ще не склалась. представляється, що  вони в сво-
їй сукупності можуть розглядатися в якості еле-
менту конституційного законодавства. 

Порівняно новим елементом конституцій-
ного законодавства є нормативно-правові дого-
вори. Раніше ними визначались в основному від-
носини між союзними республіками у складі фе-
деративної  держави СРСР (Договір про утво-
рення СРСР від 30. 12. 1922 р.). Сучасна історія 
українського  конституціоналізму знає  випадки 
укладення та застосування нормативно-право-
вого договору. Перш за все, це Конституційний 
договір між Верховною Радою України та Пре-
зидентом України про основні принципи органі-
зації та функціонування державної  влади та міс-
цевого самоврядування на період до  прийняття 
нової Конституції України, підписаний 8 червня 
1995 року. Конституцією України передбачена 
можливість вступу до договірних  відносин те-
риторіальних громад (ст. 142, 143 Конституції) з  
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метою розв’язання питань місцевого значення в 
рамках територіального самоврядування. 

Міжнародні договори України є  складовою 
частиною її  правової системи. Більше того, по ана-
логії з  рядом зарубіжних  Конституцій, Конститу-
ція України 1978 року раніше встановлювала при-
мат по відношенню до  внутрішнього законодавст-
ва. У Конституції України 1996 року така консти-
туційна норма відсутня, хоча в поточному законо-
давстві ця проблема знаходить своє розв’язання. 

До структури конституційного законодав-
ства входять правові акти, що приймаються 
СНД, в діяльності якої приймає участь Україна. 
Такі акти, ще не ввійшли у активний обіг та 
практику, у майбутньому, можливо, будуть при-
йматись Міжпарламентською Асамблеєю СНД 
та наднаціональними виконавчими та судовими 
органами. Процедура їх прийняття та юридична 
сила поки невизначені. 

В умовах  конституційної  легалізації ін-
ституту місцевого самоврядування, елементом 
конституційного законодавства є акти органів 
місцевого самоврядування. Місцеве самовряду-
вання в межах  своїх  повноважень самостійно, 
тому його органи вправі видавати свої  правові 
акти. І якщо акти, що регулюють відносини в 
сфері конституційного права (наприклад, розши-
рюють права і свободи членів територіальної  
громади чи посилюють їх гарантії), то вони по-
винні розглядатись як елемент конституційного 
законодавства. 

Наведене вище дозволяє зробити висновок, 
що елементи структури конституційного законо-
давства різноманітні за формою, їх система міс-
тить в собі здатність до саморозвитку. Вважаєть-

ся, що це знаходить свій прояв у наступному: не 
дивлячись на те, що “ядром” конституційного 
законодавства є Конституція та конституційні 
закони, в конкретних історичних та соціально-
політичних умовах певні елементи конституцій-
ного законодавства починають відігравати суттє-
ву роль у розвитку та функціонуванні держави і 
суспільства. 
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ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ ВИДІВ ЕКОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Відповідно до ст. 16 Конституції України, 

забезпечення екологічної безпеки і підтримання 
екологічної рівноваги на території України є 
обов’язком держави. При цьому, згідно зі ст. 50 
Закону України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», екологічна безпека 
гарантується громадянам України здійсненням 
широкого комплексу взаємопов’язаних політич-
них, економічних, технічних, організаційних, 
державно-правових та інших заходів [2, c.46-78].  

Законодавче регулювання екологічно не-
безпечної діяльності (ЕНД) нині здійснюється за 
засадою диференційованого підходу, тобто вста-
новлюються засоби і заходи регулювання кож-
ного кожного виду ЕНД без належного концеп-
туального підґрунтя, яке забезпечило б структу-
рну єдність правового регулювання ЕНД. При 
цьому у кожній галузі щодо кожного виду ЕНД 
простежується тенденція до створення своєї 
окремої системи правового регулювання здійс-
нення ЕНД. Такий підхід, по-перше, ускладнює 
правозастосовчу практику правових норм, спря-
мованих на регулювання ЕНД; по-друге, спри-
чиняє появі численних прогалин у такому регу-
люванні, що понижує якість правових норм, які 
сучасна еколого-правова наука відносить до пра-
ва екологічної безпеки [13, c.343]. Наприклад, у 
царині підприємництва, відповідно до ст. 4 Зако-
ну України «Про підприємництво», встановлю-
ються три категорії діяльності: а) діяльність, що 
може здійснюватися тільки окремими підприєм-
ствами та організаціями; б) діяльність, що може 
здійснюватися за умов дотримання особливих 
правил (ліцензована діяльність); в) діяльність, 
що може здійснюватися вільно (за умов дотри-
мання загальних правил у галузі підприємницт-
ва) [1, c.191-200]. Звичайно ж, зазначений поділ 
здійснений для регулювання підприємницької дія-
льності і не враховує особливостей регулювання 
ЕНД. Разом з тим, він дає підстави до розрізнення 
видів ЕНД, оскільки на підставі ч. 5 ст. 4 зазначено-
го Закону, обмеженню (ліцензуванню) підприєм-
ницької діяльності підлягають тільки ті види під-
приємницької діяльності, які безпосередньо впли-
вають на здоров'я людини, навколишнє природне 
середовище та безпеку держави.  

Постановою Кабінету Міністрів України 
від 27 липня 1995 р. на виконання статті 13 За-
кону України «Про екологічну експертизу» від 9 
лютого 1995 року було затверджено Перелік ви-
дів діяльності та об’єктів, що становлять підви-
щену екологічну небезпеку [5]. Відповідно до 
цієї постанови, екологічно небезпечною визна-
ється, зокрема: атомна енергетика, хімічна про-
мисловість, металургія, гірничодобувна промис-
ловість, будівництво каналізаційних систем і 
очисних споруд тощо. Як бачимо, ЕНД поділя-
ється на види залежно від галузей народного го-
сподарства, до того ж, порушується засада рів-
ності елементів поділу. Крім того, перелік не є 
вичерпним, що зумовлюється необхідністю вра-
хування можливих змін, пов’язаних з науково-
технічним поступом, внаслідок яких можуть ви-
никнути нові екологічно небезпечні галузі про-
мисловості. До того ж, слід зазначити, що перелік 
розроблено для видів діяльності, що становлять 
підвищену екологічну небезпеку, що залишає від-
критим питання, як же бути з регулюванням діяль-
ності, що не становлять підвищеної екологічної 
небезпеки, але є екологічно небезпечними? 

Окрім ліцензування підприємницької діяль-
ності, екологічне законодавство передбачає також 
надання дозволів на здійснення окремих видів 
ЕНД. Наприклад, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440, 
встановлюється перелік отруйних речовин, операції 
з якими проводяться за умови отримання відповід-
ного дозволу [4]. Перелік поділяє зазначені речови-
ни на речовини першого класу небезпеки, речовини 
гостронаправленої дії, штами-продуценти та про-
дукти біотехнології. Така класифікація, однак, про-
водиться за різними підставами, а тому потребує 
вдосконалення. 

Певна система класифікації залежно від 
ступеня небезпеки простежується у законодавст-
ві щодо поводження з відходами: так, відповідно 
до наказу Мінекобезпеки про затвердження пе-
реліків відходів і їх небезпечних властивостей та 
інструкцій щодо контролю за транскордонним 
перевезенням відходів і їх утилізацією від 10 жо-
втня 1997 року створено Червоний і Жовтий пе-
реліки відходів залежно від їх екологічної небез-
печності [6,c.144]. Причому відходи, що входять 
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до Червоного переліку, поділяються на дві гру-
пи: а) відходи заборонені до ввезення їх в Украї-
ну і б) небезпечні відходи, операції з якими пе-
редбачають подання до Мінекобезпеки і розгляд 
ним повного пакету документів. Щодо Жовтого 
переліку відходів, то контроль у рамках «жовто-
го» рівня передбачає подання неповного перелі-
ку документів щодо транскордонного перевезен-
ня і спрощений порядок розгляду їх компетент-
ним органом. Базельська Конвенція про конт-
роль за транскордонним перевезенням небезпеч-
них відходів та їх вилученням від 22 березня 
1989 року теж встановлює класифікацію відходів 
залежно від зовнішнього вияву джерела небезпе-
ки і перелік їх небезпечних властивостей.  

На нашу думку, при регулюванні ЕНД треба 
використовувати поєднання єдності і диференціації 
правового регулювання, оскільки така система 
більш гнучка і дозволить усунути численні прога-
лини у регулюванні ЕНД, а також забезпечити пра-
вове регулювання невідомих сьогодні видів ЕНД, 
які можуть виникнути у майбутньому, що докорін-
но зміцнить українську систему правового забезпе-
чення екологічної безпеки. Відповідно до вищеза-
значеного, ми пропонуємо такі класифікації ви-
дів ЕНД, які могли б бути враховані при розроб-
ці єдиної структури механізму правового регу-
лювання ЕНД. 

1. Засада єдності у правовому регулюван-

ні ЕНД. Як ми вже зазначали раніше, об’єднати 
класифікації ЕНД ми пропонуємо за ступенем 
екологічної небезпеки (екологічного ризику). 
Традиційним є поділ екологічної безпеки за те-
риторіальними ознаками на глобальну (міжнаро-
дну), національну (державну), регіональну і ло-
кальну [9, c.85]. Відповідно до цього, ЕНД ми 
можемо поділяти на: 1) ЕНД, що становить гло-
бальну загрозу; 2) ЕНД, що становить націона-
льну загрозу; 3) ЕНД, що становить регіональну 
загрозу і 4) ЕНД, що становить локальну загрозу. 
На перший погляд, здавалося б, зазначена кла-
сифікація проводиться за територіальними озна-
ками і не визначає ступінь екологічної небезпеки 
діяльності людини, але, як справедливо зазнача-
ли з цього приводу В.О.Боков і А.В.Лущик: 
«Зрозуміло, що зі збільшенням площі охоплення 
небезпечним перебігом навіть при збереженні 
питомої щільності гостроти перебігу, загальна 
небезпека зростає» [11, c.167]. Звичайно ж, такий 
поділ ЕНД ми розглядаємо як допоміжний, оскі-
льки хоч територіальне поширення і має значен-
ня для з’ясування ступеня екологічної небезпеки, 
але все-таки його недостатньо. Однак ця класи-

фікація може бути корисною для визначення 
ступеня екологічної небезпеки діяльності люди-
ни. У науковій літературі нас цікавить більше 
інший підхід до поділу ЕНД залежно від ступеня 
небезпеки. Так, А.В.Лущик, класифікуючи зони 
небезпеки залежно від ступеня небезпеки, запро-
понував поділ на: 1) найбільш небезпечні; 2) си-
льно небезпечні; 3) середньо небезпечні; 4) не-
безпечні; 5) слабко небезпечні; 6) періодично 
небезпечні [11, c.76]. За цією ж засадою ми про-
понуємо такий поділ ЕНД за ступенем небезпеки 
(екологічного ризику): а) вкрай небезпечна (під-
лягає забороні); б) дуже небезпечна (її здійснен-
ня підлягає посиленій регламентації); в) небез-
печна (її здійснення підлягає регламентації);      
г) малонебезпечна (може здійснюватися за пев-
них умов). Кожний зазначений вид ЕНД повинен 
мати свою систему правових заходів управління 
екологічним ризиком. 

Л.П.Тимофіїв визначає екологічний ризик 
як співвідношення величини можливої шкоди 
при впливі екологічного чинника і ймовірності 
реалізації цього впливу [12, c.254-255]. Отже, 
ступінь екологічної небезпеки визначається ве-
личиною прогнозованої шкоди, заподіяної до-
вкіллю внаслідок здійснення ЕНД і величиною 
ймовірності настання цієї шкоди. Одразу зазна-
чимо, що ЕНД може і не завдавати шкоди до-
вкіллю, але бути небезпечною через те, що поєд-
нується з великим ризиком настання цієї шкоди. 
Зрозуміло, що ЕНД, яка поєднується не тільки з 
ризиком заподіяння шкоди, але і з самим заподі-
янням шкоди, більш небезпечна, ніж ЕНД, що 
поєднується тільки з ризиком заподіяння шкоди. 
Зрозуміло, що прогнозна величина шкоди, яка 
може бути заподіяна довкіллю внаслідок здійс-
нення ЕНД є дуже непевною, але, тим не менше, 
вона є важливим критерієм визначення ступеню 
екологічної небезпеки діяльності людини, оскі-
льки може бути приблизно визначена науковими 
методами. Якою ж має бути величина прогнозо-
ваної шкоди від здійснення ЕНД для того, щоб 
визнати таку ЕНД вкрай небезпечною? Критері-
єм визначення такої шкоди можуть бути негати-
вні наслідки здійснення ЕНД для довкілля, а від-
так – для здоров’я людини, її господарської та 
іншої діяльності. Якщо певна ЕНД поєднана з 
достатньо високим ризиком заподіяння значної 
шкоди довкіллю, а відтак – заподіяння смерті 
людини чи значного ускладнення її життєдіяль-
ності, яке може також у майбутньому призвести 
до смерті людини – така діяльність має бути ви-
знана вкрай небезпечною і заборонена.  
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2. Засада диференціації у правовому регу-

люванні ЕНД. Як ми зазначали вище, засада єд-
ності встановлює лише загальні заходи із забез-
печення екологічної безпеки при здійсненні 
ЕНД. Цих заходів, звичайно ж, недостатньо для 
забезпечення екологічної безпеки. З урахуванням 
специфіки галузі здійснення, інших умов має засто-
совуватися засада диференціації у правовому регу-
люванні ЕНД. Наведемо класифікації ЕНД, що їх 
ми відносимо до цієї групи класифікацій. 

I.За зовнішнім виявом небезпеки: 1) ЕНД, 
що пов’язана з екологічно небезпечним втручан-
ням у навколишнє середовище (небезпека діяль-
ності); 2) ЕНД, що пов’язана зі здійсненням опе-
рацій з екологічно небезпечними предметами 
(небезпека речовин); 3) ЕНД, що пов’язана з не-
безпечними умовами її здійснення (небезпека 
ситуації). Цей поділ визначає напрямки правово-
го регулювання ЕНД. 

II. За зв’язком з іншими обставинами:  
1) самостійно (цілковито, незалежно) ЕНД – є 
небезпечною незалежно від настання певних 
умов, характеру її здійснення; 2) умовно ЕНД – 
діяльність, що може не бути небезпечною, а мо-
же бути екологічно небезпечною залежно від 
настання певних умов (наприклад, саме по собі 
належно непогашене багаття у лісі не становить 
екологічної небезпеки, але внаслідок того, що 
воно може викликати лісову пожежу й екологіч-
но негативні наслідки настануть саме через дію 
стихій природи: вітру, посухи, природних влас-
тивостей рослин до займання тощо, воно може 
становити екологічну загрозу). 

III. За суб’єктним складом: 1) одно-
суб’єктна – здійснюється одним суб’єктом ЕНД 
(фізичною, юридичною особою чи державою);  
2) багатосуб’єктна – здійснюється двома і більше 
суб’єктами цієї діяльності. Значення цієї класи-
фікації полягає у тому, що відповідальною за 
екологічне правопорушення є особа, яка його 
вчинила, тому виникає проблема колективної 
юридичної відповідальності, як відповідальності 
кількох осіб за одне правопорушення. 

IV.За інтересами: 1) діяльність, що здій-
снюється у власних інтересах; 2) діяльність, що 
здійснюється в інтересах інших осіб-вигодо-
набувачів (наприклад, при представництві). Зна-
чення цієї класифікації полягає у необхідності 
розв’язання питання про винність вигодонабува-
ча, тобто про його відповідальність за екологічне 
правопорушення, вчинене іншою особою в його 
інтересах. Чи є вигодонабувачі суб’єктами ЕНД, 
що здійснюється у їх інтересах? На нашу думку, це 

питання, як і будь-яке питання правової відповіда-
льності, має розв’язуватися за засадою вини: якщо є 
вина у вигодонабувача (представлюваного), то і 
його треба визнати суб’єктом ЕНД, а відтак - і 
суб’єктом відповідальності за її здійснення, якщо ж 
такої вини немає, то і суб’єктом ЕНД така особа не 
є, і відповідальності за наслідки цієї діяльності не 
несе. Щодо представника (особи, яка діє в чужих 
інтересах, то її треба визнати суб’єктом ЕНД і від-
повідальності за наслідки цієї ЕНД у будь-якому 
разі. 

V. За зв’язками з іншими видами діяльності: 
1) непов’язана – ЕНД, усунення небезпеки за якої, 
як правило, потребує безпосереднього втручання у 
цю діяльність і на сьогоднішньому рівні суспільно-
го розвитку не керується шляхом впливу на інші 
види діяльності; 2) пов’язана – ЕНД, усунення не-
безпеки за якої досягається як шляхом впливу на 
цю діяльність, так і шляхом впливу на пов’язані з 
нею види діяльності. Значення цієї класифікації 
полягає у підшуканні засобів впливу на ЕНД. 

VI. За зовнішнім виявом шкідливої дії:    
1) вибухова ЕНД; 2) ядерна ЕНД; 3) вогненебез-
печна діяльність; 4) небезпечна діяльність, 
пов’язана з кислотною небезпекою; 5) небезпеч-
на діяльність, пов’язана з отруйними речовина-
ми; 6) екологічно небезпечна бактеріологічна 
діяльність; 7) екологічно небезпечна корозійна 
діяльність; 8) інші види ЕНД. Цей поділ подано 
за Додатком 3 до Базельської конвенції про кон-
троль за транскордонними перевезеннями небез-
печних відходів та їх вилученням від 22 березня 
1989 року, ратифікованої Законом України від 01 
липня 1999 року [7]. 

VII. За предметом діяльності: 1) еколо-
гічно небезпечна господарська діяльність; 2) еко-
логічно небезпечна військова діяльність;  3) еко-
логічно небезпечна наукова діяльність; 4) еколо-
гічно небезпечна організація дозвілля;  5) інші 
види ЕНД. 

VIII. За необхідністю: 1) суспільно й еко-
номічно необхідна (згадаймо концепцію нормаль-
ного ризику І.І.Каракаша); 2) другорядна (суспільс-
тво може відмовитися від неї, без втрат). 

IX.За правовою характеристикою: 1) за-
конна (тим не менше, може бути небезпечною); 
2) незаконна. 

X. За швидкістю прояву негативних нас-

лідків: 1) ЕНД з миттєвими негативними наслід-
ками; 2) ЕНД з швидкими негативними наслід-
ками; 3) ЕНД з віддаленими негативними нас-
лідками. 
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XI. За ступенем дослідженості: 1) до-
сліджена - науково встановлені властивості цієї 
ЕНД; 2) малодосліджена - властивості цієї ЕНД 
ще не досліджені або мало досліджені наукою. 
Запропонована класифікація не претендує на ви-
черпність, але все-таки спрямована на створення 
єдиного підходу до правового регулювання ЕНД. 
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Summary 
 

The criteria and classification of types of ecologically dangerous activity are substantiated in the 
article.
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РАДЯНСЬКА ДОКТРИНА НАУКИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ   

СУЧАСНОЇ НАУКИ ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ 

 
Наука теорії управління при формуванні 

своєї нової доктрини повинна відповідати цінні-
сно-методологічним орієнтирам, які для неї 
окреслює сучасна парадигма юридичної науки. 
Однак при цьому не треба нехтувати і досягнен-
нями минулого. До проблеми діалектичного 
зняття залишення чи відкидання положень ра-
дянської доктрини теорії управління також слід 
підходити обережно та зважено, утримуючись 
від категоричних тверджень про повну відмову 
від радянського минулого. Подібна категорич-
ність може бути руйнівною не тільки для май-
бутнього теорії управління, а й для всієї нової 
парадигми права. На нашу думку, вивчення ра-
дянської доктрини теорії управління є необхід-
ним хоча б тому, що неможливо створити нову 
доктрину з нічого, “на голому місці”, оскільки це 
суперечило б загальним закономірностям розви-
тку будь-якого наукового знання. Думки про та-
ку необхідність все частіше висуваються в су-
часній науковій літературі [8, с.84]. 

Основу радянської доктрини теорії управ-
ління становив діалектичний матеріалізм, який 
був філософією, ідеологією і методологією всієї 
тогочасної науки [8, с.124-126]. Іншою ідейно-
теоретичною основою цієї доктрини  було мар-
ксистсько-ленінське вчення про державу і право 
як форми надбудови, які обумовлені базовими 
(виробничими, економічними) відносинами. Та-
ка парадигма панувала з кінця 20-х аж до почат-
ку  90-х років. Вона і стала тією світоглядно-
методологічною основою, на якій будувалася 
радянська доктрина теорії управління. Теорія 
управління та її доктрина в рамках радянської 
юридичної науки розвивалася дуже своєрідно. 
На протязі майже 70-ти років ця наука то зника-
ла, розчиняючись в науці адміністративного пра-
ва та інших науках, то з'являлась, іноді занадто 
розширюючи свій предмет. Якщо в загальних 
рисах охарактеризувати основні напрями розвит-
ку наукової думки, які формувались в радянській 
теорії управління, то майже всі вони в якості ба-
зових ставили наступні питання: питання доціль-
ності існування теорії управління; які явища по-
винна вивчати теорія управління, якщо її 
існування необхідне, і в рамках якої галузі знань 

вона повинна це робити.  
Враховуючи таку специфіку розвитку док-

трини теорії управління, її дослідження також 
буде мати деякі особливості: визначаючи вис-
новки та закономірності, вироблені теорією 
управління за радянський період, які можуть бу-
ти використані у формуванні сучасної теорії 
управління, необхідно звертатися до висновків та 
узагальнень не тільки безпосередньо теорії 
управління (або, як її називали, теорії державно-
го управління), а також до  науки адміністратив-
ного права та інших, навіть неюридичних наук 
(наприклад, теорії соціального управління). Фо-
рмування знань, які в сукупності склали теорію 
державного управління, в радянській науці поча-
лося відразу після Жовтневої революції, коли 
виникла потреба в теоретичному обгрунтуванні 
формування та діяльності принципово нового 
апарату державного урправління. В той час (20-ті 
та 30-ті роки) питання державного управ-ління 
вивчалися як наукою адміністративного права, 
так і спеціальною наукою управління. До сере-
дини 30-х років була сформована  школа науки 
управління, домінуючим напрямом якої було 
вирішення проблем наукової організації праці та 
державного регулювання економіки.  

Деякий час науки адміністративного права 
та управління розвивалися паралельно. Але на 
початку 30-х років стали з’являтися сумніви про 
потрібність адмадміністративного права ра-
дянській державі, що призвело до припинення 
досліджень в цій галузі, а пізніше наука адмініс-
тративного права взагалі перестала викладатися 
у вищих навчальних закладах. За таких умов 
проблематику адміністративного права почали 
включати до предмету науки управління, але і в 
такому стані наука управління проіснувала не-
довго: в середині 30-х років дослідження були 
припинені. Однак після всесоюзної наради з пи-
тань науки радянської держави та права 1938р. 
були поновлені дослідження адміністративного 
права, а теорія управління відновлена так і не 
була. Тому на протязі більше двадцяти років 
проблематика теорії управління розвивалась в 
рамках науки адміністративного права. 

В 60-х роках почався новий бум розвитку 
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управлінських наук, в тому числі і тих, які зай-
малися питаннями державного управління. Важ-
ливим методологічним досягненням в цей період 
став системний метод, який і до цього часу є ба-
зовим для будь-якої науки про управління. Із ви-
робленням системного методу управлінські нау-
ки набули нового життя, що призвело до ство-
рення цілої системи таких наук. Найбільшого 
розвитку отримали три напрямки наук про 
управління: теорія соціального управління, тео-
рія державного управління та наука про управ-
ління соціалістичним виробництвом. В цей пері-
од склалася найбільш сприятлива ситуація для 
розвитку теорії управління як окремої юридичної 
науки. Даний проміжок часу (60-90-ті роки) можна 
назвати періодом формування та становлення ра-
дянської доктрини науки теорії управління. Це бу-
ло пов’язано  не тільки з “управлінським бумом” 
початку 60-х, а також з остаточним формуванням 
радянської правової парадигми, яка на цей період 
набула класичних форм.  

Слід сказати, що саме радянська правова 
доктрина надавала праву роль основного засобу 
здійснення державного управління. Ніде більше, 
як в радянській  доктрині юридичної науки, пра-
ву не відводилась така суттєва управлінська 
роль. При розумінні радянської держави і права 
як головних знарядь соціально-економічних пе-
ретворень це стає особливо очевидним. Наголос 
на управлінській ролі права в суспільстві робив-
ся і в наукових працях, безпосередньо присвяче-
них проблемам державного управління. Наприк-
лад, зазначалося, що “право є класово-політич-
ною, нормативно оформленою директивною ос-
новою управління, в якій міститься програма 
розвитку суспільства, програма діяльності всієї 
системи управління” [3, с.48]. Також  висувалися 
положення, що в класовому суспільстві право 
(поряд із соціальними нормами) є засобом управ-
ління та впорядкування суспільних відносин. 
Але, як не дивно, цей факт дуже рідко був предме-
том спеціальних досліджень, а в літературі, і, зок-
рема, в юридичній, ця властивість права згадува-
лась “між іншим”, як щось саме собою зрозуміле. 
Хоча іноді висловлювались думки про “не-
обхідність проведення таких досліджень”[3, с.49].   

Більше того, у радянських юристів  60-80-х 
років була можливість створення самостійної 
юридичної науки, предметом якої були б про-
блеми і закономірності управлінської ролі права. 
Ще в 1968 році автори фундаментальної праці 
“Научные основы государственного управления 
в СССР” фактично визначили підстави окремого 

виділення теорії управління як самостійної юри-
дичної науки [5, с.60-66]. Цими підставами нази-
валися: 1) неможливість вивчення закономірнос-
тей державного управління без залучення до її 
предмета державно-правових питань; 2) правові 
питання управління не обмежуються наукою 
адміністративного права, а пов’язані із всіма 
юридичними науками; 3) необхідність залучення  
саме юридичних понять і категорій при вивченні 
проблем державного управління. Але найваж-
ливішим моментом став висновок про те, що при 
вивченні правовою наукою управлінських пи-
тань не відбувається просте механічне накладан-
ня положень науки управління на право. За таких 
умов проблеми науки управління набувають 
іншого забарвлення, оскільки розглядаються під 
іншим кутом зору, наприклад, проблема компе-
тенції органів держави стає питанням про спосіб 
більш доцільного розмежування компетенції між 
окремими державними органами та ін. На нашу 
думку, вищевикладені положення є підставою 
для виділення даної галузі знань в якості окремої 
юридичної науки. Але автори вищезгаданої пра-
ці визначали науку державного управління на-
самперед як комплексну організаційно-політич-
ну науку. Причиною цьому, як не дивно, стала та 
ж сама радянська парадигма, згідно якої в класо-
вому суспільстві управління набуває політичного 
характеру, а держава, яка є головною управлінсь-
кою системою, разом з тим виступає знаряддям 
політичної влади економічно пануючого класу. 
За таких умов, звичайно, перевагу було надано 
саме політичному аспекту перед правовим. Але 
сприятлива ситуація для розвитку доктрини 
теорії управління вже в кінці 60-х стала розвива-
тися у зовсім протилежному напрямку.  

Домінуючими стали слідуючі тенденції. 
Перша була пов’язана з швидким розвитком 
теорії соціального управління, яка згодом стала 
визнаватись базовою наукою, а теорія державно-
го управління та наука управління виробництвом 
стали її складовими частинами. Іноді навіть ви-
сувались думки про непотрібність виділення ок-
ремою наукою теорії державного управління 
взагалі. Така позиція мотивувалась тим, що в 
системі соціалістичної демократії, яка мала за-
гальну мету – комунізм, діють загальні об’єктив-
ні закономірності і принципи. Єдиним цілям і 
завданням підпорядковані як державні, так і не-
державні організації. Не тільки державне, а й 
громадське управління суворо регламентувалось, 
а те, в якій формі здійснювався той чи інший вид 
управління (в правовій чи неправовій), не мало 
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суттєвого значення, оскільки головним методом 
будь-якого управління при соціалізмі вважалося 
переконання, а примусу відводилась допоміжна 
роль [6, с.7]. І такі погляди мали певні підстави 
для існування, оскільки ототожнення держави і 
суспільства цілком відповідало реаліям того ча-
су. Ця тенденція проявлялась також в тому, що 
навіть автори, які писали про державне управ-
ління та про юридичні засоби його здійснення 
(головним з яких було право), розглядали свої 
дослідження лише як правовий аспект теорії 
соціального управління. Але такі досягнення тео-
рії соціального управління як розробка зако-
номірностей співвідношення об’єкта і суб’єкта 
управління в соціальних системах, а також роз-
гляд цих закономірностей із врахуванням певних 
умов часу (оскільки такі закономірності не є 
історично незмінними), з успіхом можуть вико-
ристовуватися і в сучасній юридичній теорії 
управління. 

 Другою, протилежною, тенденцією роз-
витку знань про державне управління в той час 
було “перетягування” вченими-адміністративіс-
тами деяких питань теорії управління до предме-
та адміністративного права, хоча вже були ство-
рені умови для нормального розвитку цих обох 
наук. Тим не менш для теорії управління станов-
лять чималу ціність розроблені саме вченими-
адміністративістами питання про управлінську 
роль права та його управлінські аспекти (що, на 
нашу думку, повинно належити виключно до 
предмета теорії управління), системно-структур-
не та системно-функціональне моделювання 
структури і функцій органів управління та ме-
ханізму прийняття управлінських рішень. 

Крім досягнень в рамках вищезгаданих 
тенденцій, на нашу думку, для сучасної теорії 
управління дуже важливе значення може мати 
дискусія між вченими-юристами, яка тривала з 
самого зародження радянської юридичної науки 
аж до кінця 70-х років. Вона існувала з приводу 
співвідношення з правом таких специфічних 
актів, як плани, програми, прогнози і директиви, 
що є надзвичайно актуальним для теорії управ-
ління, оскільки саме в подібних нормативних 
актах проявляється управлінсько-цілепокладаю-
ча роль права. Причиною цієї дискусії, на нашу 
думку, стали три несумісні, з точки зору радянсь-
кої доктрини, положення: по-перше, була оче-
видною специфічна управлінсько-правова при-
рода планових актів, а отже і необхідність їх 
вивчення саме юридичною наукою, а не політ-
економією; по-друге, ці своєрідні норми не впи-

сувались в радянське розуміння норми права, як 
санкціонованої державою правомірної поведін-
ки, розрахованої на багаторазове застосування, 
та яка вписується у відому схему “якщо – то”; 
по-третьє, в радянській науці ще на початку 20-х 
років висувалася думка, що при соціалізмі, на 
зміну праву повинен прийти план [6, с.85-86; 2, 
с.10]. Ця дискусія так і не була закінчена, однак 
в ході її були вироблені висновки, які мають над-
звичайно важливе значення для сучасної науки 
теорії управління. Майже всі учасники дискусії 
визнали, що план є своєрідною формою управ-
лінського рішення, яке прийнято на загально-
державному рівні (тобто це вже не є “стандарт-
не” управлінське рішення в адміністратино-пра-
вовому розумінні), а також при розробці цих 
актів неможливо обійтись без застосування за-
гальних управлінських закономірностей. Важли-
вим висновком також стало визнання планів, 
програм і прогнозів не лише актами застосуван-
ня права, а складовою частиною права, які є вве-
деною в закон волею суспільства в цілому, во-
лею, зміст якої визначається інтересами суспіль-
ства [4, с.71]. 

Тим не менш, дослідженням в рамках за-
значених тенденцій та дискусій були притаманні 
загальні риси та методологічні підходи. Перший 
з них полягав в орєнтації досліджень про дер-
жавне управління на принципи управління, роз-
роблені В.І. Леніним: основним з них, на якій 
посилалися всі дослідники, що вивчали державне 
управління, був принцип демократичного цен-
тралізму; також згадувались принципи співвід-
ношення матеріальних і моральних стимулів, 
ефективності, конкретності та ін. 

Другою особливістю при вивченні про-
блем державного управління був розгляд сус-
пільства (і держави, з яким вона в більшості ви-
падків ототожнювалась) за “подвійним стандар-
том”. Він був викликаний вже згаданою вище 
необхідністю прив’язки системного підходу до 
марксистсько-ленінського трактування сутності 
суспільства. З одного боку, основні закономір-
ності державного управління виводились із сис-
темного підходу (тобто, вони виникали в резуль-
таті взаємодії об’єкта і суб’єкта управління, їх 
прямих і зворотніх зв’язків). З іншого боку, за-
кономірності державного управління виводились 
із механізму дії соціально-економічних законів 
(до яких входять і закони управління). За такої 
точки зору елементи економічного порядку (базис) 
та соціально-політичні елементи (надбудова) взає-
модіють між собою, причому саме перші елементи 
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у визначальній мірі впливають на другі, забезпе-
чуючи організованість та впорядкованість соціаль-
ної системи.  

Отже, із вищевикладеного можна зробити 
висновок, що саме радянська правова доктрина 
надавала праву роль основного засобу здійснен-
ня державного управління (на відміну від захід-
них доктрин, які розглядають науку теорії управ-
ління як галузь соціології чи політології), і ніде 
більше, як в радянській доктрині юридичної нау-
ки, праву не відводилась така суттєва управ-
лінська роль. Саме радянська доктрина науки 
теорії управління відповідала юридичному ха-
рактеру цієї науки, основним завданням якої бу-
ло вивчення управлінських властивостей права, 
навіть не дивлячись на те, що її виділенню в 
якості окремої галузі юридичного знання зава-
жала позиція радянських вчених, які намагались 
розподілити її предмет між науками адміністра-
тивного права та теорією соціального управлін-
ня. Найсуттєвішими досягненнями радянської 
доктрини науки теорії управління, поряд із ви-
значенням управлінської ролі права, на нашу 
думку, є дослідження правового механізму дер-
жавного управління, а також розробка законо-
мірностей співвідношення об’єкта і суб’єкта 
управління в соціальних системах та розгляд цих 
закономірностей із врахуванням певних умов 
часу. Проте, радянській доктрині теорії управлін-
ня були притаманні і суттєві недоліки, такі як 
надмірна заідеологізованість та абсолютизація 
ролі державного впливу на суспільні відносини. 

Отже, сучасну вітчизняну доктрину науки 
теорії управління можна вважати наступницею 
саме радянських традицій в науці управління, 
але, звичайно, без ідеологічних “збочень”, при-

таманних радянській доктрині. Саме тому, про-
довжуючи започатковані радянськими вченими 
дослідження управлінських властивостей права, 
ми повинні враховувати як зміни в самій системі 
державного управління, пов’язані з демократи-
зацією та переходом до ринкової економіки, так і 
ті ціннісно-методологічні орієнтири, які для неї 
окреслює сучасна парадигма юридичної науки, зо-
крема, як визнання людини найвищою соціальною 
цінністю, розуміння права як засобу забезпечення 
прав і свобод особи, поєднаня в юридичній науці 
різних підходів до розуміння права та ін. 
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ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НОРМИ  

 
Фінансово-правова норма є різновидом 

правової норми взагалі [17, с.99]. Їй характерні 
всі риси, що й правовій нормі будь-якої іншої 
галузі права. Подібно до інших правових норм, 
фінансово-правова норма є правилом загально-
обов’язкового характеру. Вона розрахована не на 
якийсь конкретний випадок, а на весь вид випад-
ків. Загальнообов’язковий характер фінансово-
правової норми полягає в тому, що вона: а) вка-
зує, як, в якому напрямку, протягом якого часу, 
на якій території необхідно діяти тому чи іншо-
му суб’єкту (наприклад, під дію норм “Інструк-
ції про порядок обліку платників податків” під-
падають усі фізичні та юридичні особи, на яких 
згідно із законами України покладено обов’язок 
сплачувати податки і збори (обов’язкові платежі) 
[3, с.15]; б) приписує бажаний з точки зору суспі-
льства і тому обов’язковий для конкретного індиві-
да спосіб дії; в) носить загальний характер, висту-
пає в якості рівнозначного, однакового масштабу 
для всіх і кожного у сфері її дії [20, с.272].  

Фінансово-правова норма носить форма-
льно визначений характер. Внутрішня визначе-
ність її проявляється в змісті. Як зазначає біль-
шість фахівців фінансового права, змістом фі-
нансово-правових норм виступають правила по-
ведінки в суспільних відносинах, що виникають 
в процесі фінансової діяльності держави [18, 
с.66; 10, с.236]. Дане правило поведінки розгля-
дається як безпосередній зміст фінансово-
правової норми тому, що воно виражене в ній 
самій, і для його виявлення не потрібно нічого 
іншого, крім ознайомлення із законодавчим тек-
стом, в якому ця норма втілена. Зовнішня визна-
ченість фінансово-правової норми полягає в то-
му, що вона закріплюється в статті, розділі офі-
ційного документу – нормативно-правовому акті. 
Внутрішня форма фінансово-правової норми – це 
система побудови, спосіб зв’язку частин, струк-
тура, яка певним чином організовує зміст цієї 
норми. Як правило, в літературі цю форму нази-
вають структурою правової норми (гіпотеза, 
диспозиція, санкція). Зовнішня форма норми фі-
нансового права – це вираз зовні внутрішньо ор-
ганізованого її змісту. Ця форма називається фо-
рмою виразу фінансового права, нормативним 
актом або джерелом фінансового права в так 

званому формальному значенні (закон, указ, по-
станова і т.п.) [12, с.225-226]. 

Фінансово-правові норми носять офіційно-
зобов’язуючий [16, с.396], державно-владний 
характер [4, с.34]. Вони виходять від держави, і 
тому набирають характеру владності; це держав-
но-владне веління. В точному та суворому розу-
мінні держава приписує певну поведінку в зо-
бов’язуючих фінансово-правових нормах. В за-
бороняючих нормах визначаються межі можли-
вої поведінки, виключаються ті чи інші її варіан-
ти. А в уповноважуючих нормах суб’єктам фі-
нансово-економічних відносин надається право 
конкретизувати вимоги держави у межах своєї 
компетенції [21, с.67]. 

Фінансово-правові норми відображають  
найбільш важливі, значимі для держави суспіль-
ні відносини [7, с.39]. Шкідливі, небажані фінан-
сово-економічні відносини також відображають-
ся в нормах, але не самі по собі, а за допомогою 
регулювання конфліктних ситуацій. Наприклад, 
під дію Закону України “Про джерела фінансу-
вання дорожнього господарства України” підпа-
дають лише ті фінансові відносини, що стосу-
ються загальних засад забезпечення фінансуван-
ня витрат, пов’язаних з будівництвом, реконст-
рукцією, ремонтом і утримання автомобільних 
доріг загального користування та сільських доріг 
України [2, Ст.648]. Відносини в даній галузі 
регламентуються фінансово-правовими нормами 
не в силу екстремальності – можливість дезорга-
нізації існує в усіх сферах суспільних відносин, а 
в силу їх особливої важливості. 

За наслідками недотримання фінансово-
правова норма як різновид правової норми хара-
ктеризується тим, що до її порушників застосо-
вуються заходи державного примусу [13, с.52]. 
Реалізація такого примусу гарантується створен-
ням спеціальних державних органів. Так, за до-
триманням приписів податково-правових норм 
слідкують органи державної податкової служби. 
Фінансове законодавство чітко регламентує їх 
правовий статус, функції та правові основи дія-
льності [1, Ст.37]. Для норм фінансового права 
характерна ознака системності, яка проявляється 
в їх структурній побудові, спеціалізації і коопе-
рації. Їх відносна самостійність, усталеність і 
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автономність функціонування детермінована не 
лише залежністю від природи і характеру відно-
син, що ними регулюються, а й від системи фі-
нансового права, до якої з об’єктивних причин 
входять фінансово-правові норми.  

Для більш повного розкриття сутності фі-
нансово-правової норми та визначення її поняття 
необхідно відмежувати її від суміжних правових 
явищ. Аналіз фінансового законодавства як фор-
ми фінансового права дозволяє виявити в ньому 
елементи, які хоча і називаються в юридичній 
літературі нормами [14, с.204-206; 19, с.161-162; 
11, с.73-74], але насправді не є правилами пове-
дінки. Співставляючи деякі з таких елементів з 
правилами поведінки, В.М. Горшенєв вважає їх 
“нетиповими нормативними приписами”, оскіль-
ки вони не вкладаються в класичну модель пра-
вової норми (і, зокрема, фінансово-правової но-
рми), виглядають композиційно недосконалими 
[9, с.113-115]. А Т.Н. Мірошниченко навіть на-
зиває їх аномаліями в праві [15, с.130]. Таку ду-
мку не можна визнати вірною. Отримавши ши-
роке розповсюдження та законодавче закріплен-
ня, вони стали швидше звичайними, ніж нетипо-
вими чи аномальними. Тому нам більше імпонує 
точка зору Борисова Г.А. [6, с.7] та Блохіна 
Ю.В.[5, с.9], які називають такі елементи вихід-
ними законодавчими приписами. Вони досить 
неоднорідні за своїм характером, змістом та ці-
льовим призначенням. В їх складі можна виділити 
принципи фінансового права, визначально-установ-
чі приписи та фінансово-правові дефініції. 

Співставлення таких приписів фінансового 
законодавства із фінансово-правовими нормами 
показує, що вони, в своїй більшості, безпосеред-
ньо не впливають на поведінку суб’єктів фінан-
сово-правових відносин, не закріплюють прав та 
обов’язків, не вказують на умови застосування та 
заходи їх забезпечення, а встановлюють загальні 
організаційні основи та принципи для подальшо-
го фінансово-правового регулювання. Фінансо-
во-правова норма є композицією класичного но-
рмативного узагальнення, що акумулює в собі 
всі ознаки нормативної вказівки у вигляді умов 
застосування, чіткого правила поведінки та на-
стання негативних наслідків при його недотри-
манні. Вихідні ж законодавчі приписи несуть в 
собі своєрідні незавершені риси моделі, хоча і 
виступають як нормативні державні веління. 

Фінансово-правова норма містить вказівку 
на взаємно обумовлювану поведінку сторін фі-
нансово-економічного відношення. Тому самий 
її припис завжди має надавально-зобов’язуючий 

характер: одній стороні врегульованого фінансо-
во-правовою нормою відношення надається пра-
во, на іншу покладається обов’язок. Двосторон-
ній характер припису частіше всього фіксується 
в гіпотезі фінансово-правової норми. Водночас, 
варто вказати і на своєрідний двосторонній хара-
ктер змісту санкції фінансово-правової норми, 
яка передбачає застосування до винної сторони 
заходів державного примусу. Звідси, природно, 
передбачається і відповідна характеристика пра-
вового стану іншої сторони охоронного фінансо-
во-економічного правовідношення. Такою сто-
роною виступає уповноважений орган держави. 
Правовий статус цього органу може бути визна-
чений як охоронне повноваження і є владним 
впливом на винну сторону [9, с.114]. 

Зовсім інша ситуація має місце при харак-
теристиці вихідних законодавчих приписів. Такі 
приписи фінансового законодавства позбавлені 
традиційної логічності фінансово-правової нор-
ми, не містять деяких природних її елементів, в 
силу чого виглядають композиційно недоскона-
лими, структурно незавершеними. Вихідні зако-
нодавчі приписи по відношенню до фінансово-
правових норм та змісту всього фінансового пра-
ва мають субсидіарний характер, виконують 
роль обставин, що доповнюють всю композицію 
фінансового права, пов’язують всі його елементи 
в єдину цілісну систему. Вони посилюють нор-
мативні властивості фінансового права тими чи 
іншими відтінками і надають йому композиційну 
завершеність, повноту. 

Вважаємо, що критерієм розмежування фі-
нансово-правових норм і вихідних приписів фі-
нансового законодавства можуть слугувати і їх 
функції. Функції останніх в механізмі правового 
регулювання можна визначити, лише встанови-
вши їх регулюючий вплив на суспільні відноси-
ни. Визначення кола суспільних відносин, які є 
предметом фінансового права, загальних засад 
фінансово-правового регулювання, фінансової 
правосуб’єктності, юридичних фактів та ряду 
інших загальних питань, повинне передбачатися 
особливими узагальнюючими правовими поло-
женнями – вихідними приписами фінансового 
законодавства, а не фінансово-правовими нор-
мами з їх тричленною структурою. Це вищий 
рівень фінансово-правового регулювання. Його 
завдання полягає в тому, щоб визначити вихідні 
положення для подальшого конкретного впоряд-
кування фінансово-економічних відносин, закрі-
пити основні фінансово-правові принципи, кате-
горії, визначити межі дії фінансово-правових 



О.Д. Босий 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 121. Правознавство.                                                81 

норм. Саме цим пояснюється констатуючий ха-
рактер найбільш загальних приписів фінансового 
законодавства, що відрізняє їх від фінансово-
правових норм [24, с.19]. Нижчий рівень норма-
тивного регулювання фінансових відносин 
пов’язаний із впливом на поведінку суб’єктів 
фінансово-правових норм.  

Порівняльний аналіз змісту, форми та осо-
бливостей реалізації вихідних приписів фінансо-
вого законодавства та фінансово-правових  норм 
дозволяє помітити, що їх практичне здійснення 
істотно відрізняється. Специфіка реалізації вихі-
дних приписів фінансового законодавства поля-
гає в багатоступінчатості процесу їх втілення в 
життя. В більшості випадків перед тим, як втіли-
тися в конкретні суб’єктивні права та обов’язки, 
вони повинні бути переведені на рівень безпосе-
редньо працюючих фінансово-правових норм. Це 
здійснюється шляхом правотворчої, а в необхід-
них випадках, і правороз’яснюючої деталізації і 
конкретизації, що є першим рівнем їх правореа-
лізації. Другий рівень – втілення відповідних фі-
нансово-правових норм, які конкретизують вихідні 
приписи фінансового законодавства в реальних 
фінансово-правових відносинах через акти дотри-
мання, виконання, використання та застосування 
права. І тільки після цього дані законодавчі припи-
си переходять в площину конкретних суб’єктивних 
прав та юридичних обов’язків. 

Фінансово-правова норма – вихідний, го-
ловний елемент фінансового права як соціально-
го утворення, основне поняття всієї його систе-
ми. Процес формування та реалізації фінансово-
го права, фінансове законодавство, всі поняття та 
конструкції і навіть теорії фінансового права в 
своїй основі прямо чи опосередковано мають 
фінансово-правову норму. В зв’язку із цим, на 
нашу думку, доречно визначити поняття фінан-
сово-правової норми. В юридичній науці [19, 
с.153; 14, с.201] (і в тому числі у фінансово-
правовій [22, с.55; 23, с.38; 10, с.236]) існує не-
мало визначень правової та фінансово-правової 
норми. Спільною рисою цих визначень є те, що в 
них під фінансово-правовою нормою в більшості 
випадків розуміють правило поведінки, яке вста-
новлюється державою в суспільних фінансових 
відношеннях, що виникають в процесі планового 
утворення, розподілу та використання централі-
зованих та децентралізованих фондів державних 
коштів, яке закріплює юридичні права і юридич-
ні обов’язки їх учасників. На наш погляд, слуш-
ною є думка вчених, які вважають, що в загаль-
ному понятті правової норми (і, зокрема, норми 

фінансового права) повинні знайти відображення 
і деякі інші ознаки, щоб трактування цієї катего-
рії юридичної теорії та практики в більшій мірі 
відповідало дійсності. Так, потребує уточнення 
традиційне твердження, що фінансово-правова 
норма є правилом поведінки, оскільки на нашу 
думку, воно веде до змішування фінансово-
правової норми як цілісного утворення з однією 
із її структурних частин – диспозицією. Держав-
не волевиявлення міститься в усіх трьох елемен-
тах фінансово-правової норми, а не тільки в са-
мому правилі поведінки, хоча останнє слугує 
зв’язуючою та головною ланкою решти її частин. 
Якщо фінансово-правову норму визначати як 
правило поведінки, а диспозицію також як саме 
правило поведінки чи вказівку на права і 
обов’язки сторін в урегульованому фінансово-
економічному відношенні, то виникає протиріч-
чя між тричленною структурою норми і визна-
ченням її диспозиції. Але такого протиріччя не 
повинно бути. Термін “правило поведінки” не 
фіксує всього багатства змісту правової норми. 
Якщо навіть і використовувати його в досить 
широкому розумінні, то ним можна охопити вла-
сне правила поведінки, які встановлені в диспо-
зиції фінансово-правової норми, і своєрідні “ма-
сштаби”, що позначаються в її санкції. Крім то-
го, сама санкція фінансово-правової норми регу-
лює також специфічні фінансові відносини, які 
виникають в тому випадку, коли порушується її 
диспозиція. Таким чином, предметом регулю-
вання фінансово-правової норми виступають два 
взаємопов’язаних фінансово-економічних від-
ношення. Учасниками першого з них можуть 
бути будь-які суб’єкти фінансового права, якщо 
вони тільки вступають у регульоване відношен-
ня, а другого – держава з одного боку та винна у 
фінансовому правопорушенні особа, з іншого. 
Тому, слід зауважити, що в широкому розумінні 
фінансово-правова норма містить відому систему 
правил поведінки учасників суспільних відно-
син, що нею регулюються. Більше того, вона по-
винна містити і вказівку на умови застосування 
своєї диспозиції. Звідси висновок про те, що в 
понятті фінансово-правової норми поряд із “пра-
вилом поведінки” повинна бути вказівка законо-
давця на ті життєві ситуації, за яких воно засто-
совується та заходи державного примусу за по-
рушення цього правила. Отож фінансово-правову 
норму можна визначити як встановлене в суворому 
порядку та виражене в категоричній формі держав-
не веління, що включає взяті в єдності правила по-
ведінки суб’єктів фінансово-економічних відносин, 
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які виникають з приводу мобілізації, розподілу і 
використання централізованих та децентралізова-
них фондів державних коштів, умови реалізації цих 
правил поведінки та заходи фінансово-правового 
впливу за їх невиконання. 
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The notion of the financial norm is described in this article. The basic characteristics  of the financial 
norm are given. 
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СИСТЕМА ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ:  

СТАН, ПРОТИРІЧЧЯ, ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Податкове право включає велику за обся-

гом сукупність фінансових норм, які об’єднані у 
певну систему. Ця система розбита на окремі 
групи, які характеризуються специфічними осо-
бливостями, логічною структурою, об’єктивним 
складом. Система податкового права, таким чи-
ном, представляє собою об’єктивну сукупність 
суспільних фінансових відносин, що визначають 
внутрішню структуру податкового права, зміст 
та особливість розміщення норм, які регулюють 
податкові правовідносини. Норми податкового 
права в залежності від особливостей відносин, 
що ним регулюються, діляться на окремі струк-
турні підрозділи. В системі складного інституту 
податкового права існують декілька підсистем 
інститутів, які можна виділити у розділи. 

Загальна частина податкового права аку-
мулює інститути, що закріплюють загальні під-
ходи до регулювання системи оподаткування, які 
мають відношення до всіх видів податків та збо-
рів, до всіх норм Особливої частини. Загальна 
частина охоплює норми, які як би винесені за 
дужки. У дужках – інститути Особливої частини 
і саме до них застосовуються положення Загаль-
ної частини, але вже у конкретному випадку, 
обумовленому конкретним податком чи збором.  
До Загальної частини включаються норми, які 
визначають характер інституту податкового пра-
ва, зміст податкової системи, податку, елементи 
правового механізму податку, підстави відпові-
дальності за порушення податкового законодав-
ства, усунення подвійного оподаткування і т.і.     

Особлива частина податкового права 
включає систему інститутів, які деталізують по-
даткову систему в цілому та визначають конкре-
тні механізми окремих податків і зборів. Саме 
Особлива частина і охоплює правові механізми 
елементів податкової системи.   

Податкове законодавство, виступаючи фо-
рмою реалізації податкового права, містить ши-
роке коло нормативних актів, що регулюють 
оподаткування.  Основу податкового законодав-
ства повинні складати тільки закони та найбільш 
важливі нормативні акти ( у більшості випадків – 
прирівнені до законів. Такими були Декрети Ка-
бінету Міністрів України у кінці 1992 – початку 

1993 року).  Іншими словами, це нормативні ак-
ти, які встановлюють основні права і обов’язки 
платників податків, механізм дії окремого по-
даткового важеля. С.Г.Пепеляєв вважає, що по-
даткове законодавство включає взагалі тільки 
закони та рішення органів влади, які видані на 
підставі Конституції [3, с.105].

 
Основою нормати-

вних актів, які регулюють податкові правовідноси-
ни, безумовно, є закони. Тим не менш їх викорис-
тання характеризується деякими особливостями. 

По-перше, потрібно говорити не про окре-
мі діючі податкові закони, а про групу взаємо-
пов’язаних законів (з чітко вираженими відсило-
чними нормами). Наприклад, Закон України 
“Про оподаткування прибутку підприємств” пе-
редбачає дію окремих статей тільки після вве-
дення інших нормативних актів (Закон України 
“Про страхування”).  

По-друге, дія багатьох спеціальних подат-
кових законів неможлива без широкої системи 
підзаконних актів – інструкцій, роз’яснень. На-
приклад, Декрет Кабінету Міністрів України 
“Про оподаткування доходів підприємств” від 26 
грудня 1992 року передбачав особливий підза-
конний акт, який регулював склад витрат, що 
відносяться на собівартість, прийнятий у вересні 
1993 року. У США, наприклад, Законом про під-
вищену вологість територій передбачено перегляд 
умов застосування поземельного податку у прили-
вно-відливних зонах, водно-болотних угіддях. Тим 
не менш до прийняття Управлінням оподаткуван-
ням відповідних інструкцій податкові інспектори 
не могли повністю використовувати механізм да-
ного нормативного акту [2, с.73].   

Аналізуючи цю проблему, необхідно звер-
нути увагу на рішення Конституційного суду 
України №12-рп/98 від 9 липня 1998 року щодо 
тлумачення терміну “законодавство”. Конститу-
ція України значно розширила коло питань сус-
пільного життя, які визначаються або встанов-
люються виключно законами України як актами 
вищої після Конституції України юридичної си-
ли у системі нормативно-правових актів. Згідно зі 
ст. 92 Конституції України законами України по-
винні регламентуватися найбільш важливі суспіль-
ні та державні інститути (права, свободи та 
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обов’язки людини та громадянина; вибори, рефе-
рендум; організація і діяльність органів законодав-
чої, виконавчої і судової влади і т.і.).  

Разом з тим особливістю правового регу-
лювання є те, що відносини регламентуються 
широкою системою нормативних актів, прийня-
тих органами різних рівнів. Найбільш соціально 
важлива частина відносин визначається тільки 
законом, інші – законами, постановами Верхов-
ної Ради України, актами Президента України і 
Кабінету Міністрів України, актами центральних 
і місцевих органів виконавчої влади, органів мі-
сцевого самоврядування.  

Термін “законодавство” доволі широко ви-
користовується у правовій системі в основному у 
значенні сукупності законів та інших норматив-
но-правових актів, які регламентують ту чи іншу 
сферу суспільних відносин та є джерелами пев-
них галузей права. Цей термін без визначення 
його змісту використовує і Конституція України 
(статті 9, 19, 118, п.12 Перехідних положень). У 
законах в залежності від важливості та специфіки 
суспільних відносин, що регулюються цей термін 
використовується у різних значеннях: в одних ма-
ються на увазі лише закони; в інших, перш за все 
кодифікованих, у поняття “законодавство” вклю-
чаються як закони та інші акти Верховної Ради 
України, так і акти Президента України, Кабінету 
Міністрів України, а у деяких випадках – акти 
центральних органів виконавчої влади. Частиною 
національного законодавства у відповідності зі ст.9 
Конституції України є також діючі (чинні) міжна-
родні договори, згоду на обов’язковість яких дано 
Верховною Радою України.  

Отже, терміном “законодавство” охоплю-
ються закони України; чинні міжнародні догово-
ри України, ратифіковані Верховною Радою Ук-
раїни; постанови Верховної Ради України; укази 
Президента України; декрети та постанови Кабі-
нету Міністрів Украіни, прийняті у межах їх 
повноважень та у відповідності з Конституцією і 
законами України. У зв’язку з цим необхідно 
зробити одне зауваження. Важливість підзакон-
них нормативних актів у формі інструкцій, 
роз’яснень і т.д. дає можливість деяким авторам 
виділяти їх у якості самостійних джерел подат-
кового права. Вважаємо, що це надмірне перебі-
льшення їх ролі та значення. Такі підзаконні акти є 
доповненням, роз’ясненням законів і можуть роз-
глядатися тільки як інструмент, який забезпечує 
функціонування загальних та спеціальних законів.    

Нормативні акти представлені як законами 
(спеціальними, що регулюють конкретну галузь 

права, і загальними), так і нормативними актами 
компетентних органів (представницьких і вико-
навчих органів державної влади, місцевого само-
врядування, органів управління спеціальної ком-
петенції). Податкове законодавство як раз і вклю-
чає систему цих нормативних актів. Основи подат-
кових правовідносин, компетенція державних ор-
ганів, місце податкових надходжень у бюджет-них 
доходах регулюються конституціями.  

Законодавчі акти, які лежать в основі по-
даткового законодавства, складають певну сис-
тему, яка охоплює: 

1.  Загальні нефінансові закони – консти-
туційні закони або закони, які належать до інших 
галузей права, що містять податкові норми. Най-
більш принципові положення, які регулюють 
основи оподаткування, закріплюються на кон-
ституційнному рівні (повноваження органів дер-
жавної влади і управління, загальні принципи 
оподаткування і т.і.). У деяких випадках при-
ймаються спеціальні конституційні та органічні 
закони – Закон ФРН про фінансову допомогу 
Федерації і земель 1969 року; Конституційний 
закон про фінанси, який визначає компетенцію 
Федерації і земель Австрії у сфері податків; Ор-
ганічний закон 1979 року про статус автономії 
Країни Басків (Іспанія), розділ ІІІ якого повністю 
розглядає фінансові питання [2, с.82-83]. Законо-
давчі акти інших галузей права головним чином 
торкаються або деяких аспектів податкових пла-
тежів, або додаткових ознак, які характеризують 
податковий механізм. Найбільш часто таким чи-
ном регулюються пільги, надані платникам (ак-
ти, що характеризують режим іноземного інвес-
тування вільних економічних зон, статус ветера-
нів Великої Вітчизної війни і т.і.)   

2. Загальні фінансові закони – в основному 
їх презентують бюджетні закони. Причому це як 
фундаментальні бюджетні закони, які встанов-
люють основи бюджетної системи, місце у дохо-
дах держави, так і поточні бюджетні закони, 
якими затверджується фінансовий план на кож-
ний рік. Закони про державний бюджет України 
на рік більш ніж наполовину складаються з по-
даткових норм.   

 Визначальне місце бюджету в системі по-
даткових нормативних актів закріплюється окре-
мими положеннями. “Податки не можуть бути 
стягнуті, доки Фолькетинг не має бюджетного 
закону або закону про тимчасові кредити” – за-
кріплено у конституції Данії [2, с.80-81].  Бю-
джетними законами на поточний рік фактично 
підтверджуються конкретні види податків на 
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відповідний період. Так, перераховуючи конкре-
тні податки у доходах бюджету, законодавець 
підтверджує відповідність їх форми фіскальної 
функції у поточному році. Таке багатократне 
підтвердження податку дає підстави деяким ав-
торам вважати, що податкова норма носить об-
межений у часі характер [2, с.81].   

3. Загальні фінансові закони – законодавчі 
акти, що містять положення, які регулюють по-
даткову систему в цілому, її основи, головні ха-
рактеристики податкових важелів. У цих актах 
відсутня деталізація конкретних видів податків. 
Головним чином до них належать податкові ко-
декси, які об’єднують матеріальні та процесуа-
льні аспекти податкової системи, а також основ-
ні закони загального характеру (Закон України 
“Про державну податкову службу в Україні”, 
Закон України “Про систему оподаткування”).   

4. Спеціальні податкові законі – законода-
вчі акти, які регулюють окремі групи або види 
податків. До них належать закони, що містять 
характеристику окремого виду податку, деталь-
ний механізм його обчислення та сплати.  

У деяких виданнях виділяються специфіч-
ні риси, характерні для податкових законів:       
а) персоніфікований характер, при якому меха-
нізм регулювання спрямований на певну групу 
платників; б)  терміновий характер, який означає 
дію його в часі протягом певного обмеженого 
періоду, так як зміна основних елементів подат-
кового механізму (платника, об’єкту, ставки) 
відбувається досить часто; в) характер податко-
вих законів, заснований на презумпції винності 
платника. Крім того, громіздкість податкового 
законодавства, роль податкових органів, які ви-
ступають в якості арбітрів у спірних питаннях та 
ставлять платника в положення залежного. 

Чинність податкового законодавчого акту 
в часі починається з моменту вступу його в силу, 
котре: вказується безпосередньо в законі; вка-
зується у постанові про порядок введення закону 
в дію;  визначається з моменту прийняття закону; 
наступає після закінчення певного періоду часу з 
моменту опублікування.  

Податковий процес, як підкреслює 
О.М.Козирін, об’єднує дві взаємовиключних ви-
моги фінансового права. З одного боку, податко-
вий закон повинен бути підвергнутий найретель-
нішому аналізу, з іншого – з чисто економічних 
міркувань прийматись у максимально зжатий 
термін [2, с.85-88].   

Багато проблем, спори при застосуванні 
податкових нормативних актів пов’язані з відне-

сенням законів до конкретного виду (фінансово-
му чи податковому).  Українське законодавство 
не має певного критерію фінансового чи подат-
кового закону. Одним з найбільш вдалих визна-
чень фінансового закону є положення британсь-
кого Акту про парламент 1991 року, яке покла-
дено в основу багатьох національних законодав-
чих систем: “Фінансовим законом є будь-який 
закон, який на думку Спікера Палати Общин мі-
стить тільки постанови, що торкаються усіх чи 
деяких з наступних предметів, а саме: встанов-
лення, скасування, ставки, зміни або регулюван-
ня обкладення; призначення платежів з консолі-
дованого фонду або сум відпущених парламен-
том на оплату публічного боргу або на іншу фі-
нансову мету; зміну або скасування подібних 
призначень; відкриття кредитів, створення резе-
рвного фонду; призначення, отримання, збері-
гання, видачі або перевірки рахунків, які відно-
сяться до публічних фінансів; заключення, гара-
нтії, погашення позики; другорядних питань з 
вищеперерахованих, або одного з них” [2, с.83].        

Досить складно у деяких випадках визна-
чити особливості співвідношення законів, які 
регулюють виключно податкові правовідносини 
(“податкові закони”), і законів, які поряд з інши-
ми відносинами торкаються і податкових. Це 
відноситься головним чином до “бюджетних” 
законів. Так, щорічним законом про Державний 
бюджет вносяться зміни до законів, що регулю-
ють оподаткування. У 2000 році такі зміни були 
внесені до Закону України “Про плату за землю”, 
Лісного кодексу України, Закону України “Про 
оподаткування прибутку підприємств”, Закону 
України “Про джерела фінансування шляхового 
господарства України”, Декрет Кабінету Мініст-
рів України “Про стягнення не внесених у строк 
податків і неподаткових платежів” [1]. Така си-
туація  не може сприяти впорядкуванню і стабі-
лізації податкового законодавства.  По-перше, 
порушується принцип стабільності податкової 
системи, податкових механізмів, які не повинні 
змінюватися протягом року.  По-друге, регулю-
вання податків, елементів податкового механізму 
повинно здійснюватися спеціальними податко-
вими законами, тоді як бюджетні мають іншу 
сферу регулювання. 

Певна норма розглядається у проекті По-
даткового кодексу України. Так, у ст. 1011 закрі-
плюється положення про те, що “закони України 
з питань оподаткування відносно встановлення 
нових податків, а також пільг, розміру податко-
вих ставок (нормативів), порядку стягнення по-
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датків, приймаються не пізніше ніж за шість мі-
сяців до початку нового бюджетного року і на-
бирають чинності не раніше ніж з початку ново-
го бюджетного року”.  

Саме застосування “неподаткового законо-
давства” стає причиною численних конфліктів. 
Хотілося б звернути увагу на те, що включення 
норм про оподаткування до “неподаткових” за-
конів нераціонально не тільки з позиції забезпе-
чення надходжень до бюджетів, а й у відношенні 
забезпечення рівності платників податків. Дієвий 
контроль можливо забезпечити лише тоді, коли 
елементи податкового механізму будуть регулю-
ватись виключно податковими законами. 

Однією з актуальних проблем правового 
забезпечення є необхідність формування цілісної 
податкової системи та законодавства, що її регу-
лює. Нормативні акти, які визначають податкові 
надходження, нерідко суперечать один одному. 
Створюється уявлення, що немає сенсу підніма-
ти питання про цілісну податкову систему, не 
говорячи вже про будь-яку прив’язку до механі-
зму кредитування і бюджетного регулювання. 
Вдосконалення податкової системи обмежується 
зміною окремих її елементів (розмірів ставок, 
пільг, об’єктів оподаткування, заміною одних ви-
дів податків іншими).  

На сучасному етапі систематизація подат-
кового законодавства здійснюється головним 
чином шляхом інкорпорації. Зміни, погодження 
податкових законодавчих актів відбувається 
майже щомісячно. Але необхідно не розв’язання 
окремих питань, а перехід до нового рівня уза-
гальнення. Саме цьому останнім часом активізу-
валась робота над проектом Податкового кодек-
су. Достатньо логічна, на наш погляд, структура 
Податкового кодексу з чотирьох частин. Перша – 
“Загальна частина” повинна містити всі поло-
ження загального порядку, що в однаковій мірі 
відноситься до всіх податків, положення, які пе-

вним чином можна винести за дужки по відно-
шенню до всієї сукупності елементів податкової 
системи (об’єкт оподаткування, платник подат-
ків, ставка оподаткування, податкові пільги і 
т.і.). Друга – “Особлива частина” повинна спира-
тися на логіку Загальної частини і згідно їй за-
кріплювати кожний податок або збір, деталізую-
чи платника, об’єкт, ставку оподаткування, піль-
ги і т.д. Треття – “Спеціальна частина” будується 
на певній кореспонденції з окремими статтями 
Загальної частини. Так, у Загальній частині по-
винні бути закріплені обов’язки платників пода-
тків (наприклад 12-15) і згідно з цим по кожному 
виду обов’язку в Спеціальній частині закріплю-
ється склад правопорушення (можливо, кожна 
стаття повинна включати дві частини, форму-
люючи склад проступку і злочину).  Зрозуміло, 
що зручніше будувати цю частину, використо-
вуючи  відсилочні норми до Кодексу про адміні-
стративні правопорушення та Кримінального 
кодексу. Так, при розробці Податкового кодексу 
Російської Федерації було запропановано вісім 
складів злочинів замість двох існуючих. І четве-
рта частина – “Податкове провадження” повинна 
систематизувати процесуальні норми з приводу 
використання податків, стягнення податків і збо-
рів, закріплювати обов’язки, пов’язані зі здійс-
ненням податкового контролю, розв’язанням 
спорів, які при цьому виникають.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ СПРАВЛЯННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ 

 
Однією з обов’язкових ознак податкової 

системи держави, що виражає її функціональну 
характеристику є механізм справляння податків. 
В науковій літературі фінансового права вже за-
кріпилась думка, що сама процедура оподат-
кування є необхідним елементом системи подат-
ків держави. Підтвердження цьому знаходимо у 
працях цілого ряду теоретиків і практиків фінан-
сового права [22, с.51; 23, с.46; 9, с.99; 11, с.27]. 
В чинному законодавстві України встановлений 
термін “механізм справляння податків і зборів”. 
Закон України  “Про систему оподаткування”,  
стаття 2 визначає, що сукупність податків і збо-
рів (обов’язкових платежів) до бюджетів та до 
державних цільових фондів, що справляються у 
встановленому порядку, становить систему опо-
даткування [2, с.119]. Однак нам треба зважити, 
що законодавець, вводячи термін “механізм 
справляння податку”, на передбачав введення 
якихось нових важелів у регулювання податко-
вих правовідносин, а лише фактично зафіксував 
виділення існуючого елементу податків в окрему 
податково-правову категорію. Вказаний термін, 
незважаючи на величезне юридичне значення 
поки що не був предметом самостійного дослі-
дження і в теорії фінансового права взагалі і в 
теорії податкового права зокрема, тоді як його 
актуальність постійно зростає.   

Справляння податків в загальному можна 
визначити як сукупність дій державних органів і 
платників податків, спрямованих на внесення 
встановленого законом податку до централізова-
ного фонду коштів. Вказані дії є невід’ємною 
складовою частиною оподаткування. Зміст спра-
вляння становлять дії державних органів та са-
мих платників, а суть зводиться до внесення (як 
активної дії) належної суми платежу до бюдже-
ту. Поняття справляння податків передбачає ак-
тивну сторону податкових правовідносин, якою 
визнаються  уповноважені державні органи. Ра-
зом з тим роль платника при справлянні податків 
не є пасивною. Однією із засад, принципів меха-
нізму справляння податків є самостійне обчис-
лення і сплата платником належних податкових 
сум  до централізованого фонду. Зокрема, згідно 
із Законом України “Про плату за землю” плат-
ники земельного податку – юридичні особи що-

річно складають розрахунок; самостійно обчис-
люють суму земельного податку і подають даний 
розрахунок за місцем знаходження земельної 
ділянки. Ця стадія визначається як органічна, не-
від’ємна частина оподаткування, яка виступає як 
сукупність, комплекс дій. В той же час, вся органі-
зація справляння податків (в широкому розумінні 
терміна) і конкретні дії щодо конкретного платника 
(справляння у вузькому розумінні терміна)  – це в 
першу чергу дії державних органів [10, с.54].  

Сьогодні досить дискусійним залишається 
питання структурного аналізу механізму справ-
ляння податку. Зокрема, виділяються такі скла-
дові його елементи, як обчислення, внесення 
платежів до бюджету, а також відстрочка, роз-
строчка податкових платежів, які можуть мати 
місце за рішенням податкових органів [12, с.9]. 
На наш погляд, подібна структуризація є ще ду-
же далекою від свого завершеного стану, оскіль-
ки вона практично позбавлена критеріїв, на ос-
нові яких здійснюється подібний поділ елементів 
справляння податків Іншою точкою зору з цього 
приводу є та, що механізм справляння податків 
можна розділити на загальний та спеціальний. 
Загальним механізмом визначають таку форму 
справляння податків, що виводиться на аналізі 
загальних законодавчих актів про оподаткування 
і включає в себе сплату податку і контроль за 
забезпеченням його сплати. Особливості справ-
ляння певних видів податків у своїй сукупності, 
що зафіксовані в певних нормативно-правових 
актах називають спеціальним механізмом сплати 
податків [10, с.54].  З такою точкою зору нам по-
годитись теж важко, адже оскільки правовою 
сутністю механізму справляння податків є певна 
сукупність дій суб’єктів податкових правовідно-
син, то стає незрозумілим, як структурними еле-
ментами такої сукупності дій можуть бути особ-
ливості сплати того чи іншого податку, встанов-
лені конкретним нормативно-правовим актом.  

Досліджуючи правовий механізм справ-
ляння земельного податку, ми можемо запропо-
нувати поділити дану процедуру на три стадії:   
1) процес обліку платників земельного податку; 
2) організація нарахування земельного податку; 
3) сплата податкових сум до централізованих 
фондів коштів (Державного та місцевих бюдже-
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тів). Слід завважити, що нам здається такий по-
діл досить умовним, оскільки на практиці, в за-
конодавчому регулюванні розривати процедуру 
механізму справляння податкових сум було б 
недоречним – це тільки зашкодило б планомір-
ному надходженню податкових коштів до Дер-
жавного та місцевих бюджетів. Однак у теорії 
податкового права, досліджуючи правову сутність 
земельного податку, такий поділ нам здається дуже 
корисним, оскільки дозволяє детальніше розкрити 
специфіку земельного податку, ширше висвітлити 
повноваження податкових органів щодо його стяг-
нення, відобразити місце і роль платника земельно-
го податку у податкових правовідносинах.  

Повному й ефективному надходженню по-
даткових сум до бюджету сприяє своєчасний і 
детальний облік платників земельного податку, 
який згідно з чинним законодавством, є одним з 
основних завдань державної податкової служби 
України [3, с.12]. Стаття 16 Закону України “Про 
плату за землю” встановила, що облік платників 
(товаровиробників сільськогосподарської про-
дукції та громадян) і нарахування земельного 
податку проводиться щорічно за станом на 1 
травня, інших суб’єктів – платників податку за 
станом на 1 лютого [1, с.238]. Однак встановлен-
ня законодавцем строків процедури обліку і на-
рахування податкових сум зовсім не розкрило 
сутності стадій механізму справляння земельно-
го податку. Тому нам здається необхідним зупи-
нитись на даному питанні більш детально.  

Відповідно до типової структури держав-
них податкових інспекцій по району (місту), за-
твердженою постановою колегії ГДПІ України 
від 17.10.1993 №2, обов’язки по розгляду і пере-
вірці розрахунків, нарахування земельного пода-
тку, справляння земельного податку з юридич-
них і фізичних осіб у податковій інспекції по-
кладаються на управління (відділи) податків і 
зборів [21, с.10]. На початку кожного нового ро-
ку податкова інспекція проводить семінар із пла-
тниками податку – юридичними особами, на 
якому роз’ясняються Закон України “Про плату 
за землю”, пояснюються зміни і доповнення, що 
вносяться. Особливу увагу податківці звертають 
на правильність застосування ставок податку та 
складання розрахунків, характерні помилки, які 
при цьому виникають. Податкові органи зо-
бов’язані роз’яснити порядок обчислення подат-
ку у випадках здачі в оренду підприємствами, 
установами та організаціями будівель (частин 
будівель), земельних ділянок [24, с.37]. В актуа-
льності проведення подібних заходів перекону-

ють статистичні дані сплати земельного податку 
в 1998 році, за вісім місяців якого при перевірці 
майже 40 тис. юридичних осіб порушення зафік-
совано у кожному п’ятому випадку і донарахо-
вано два відсотки бюджетних призначень. Поді-
бна ситуація, на жаль, особливо не змінилась на 
краще і в два наступні роки. Як зазначають самі 
податківці, причин такому стану речей чимало і 
вони різні, однак основною з них є недостатність  
заходів щодо роз’яснення чинного законодавства 
через засоби масової інформації і безпосередньо 
серед платників земельного податку шляхом про-
ведення відповідних семінарів, узагальнення най-
більш характерних порушень, відкритого інформу-
вання юридичних і фізичних осіб про шляхи усу-
нення тих чи інших помилок [27, с.34 ].  

Для полегшеного контролю за надход-
женням податкових сум, платники земельного 
податку – юридичні особи обліковуються у спе-
ціальній книзі обліку підприємств, установ, ор-
ганізацій (юридичних осіб) платників земельно-
го податку [17, с.28]. При складанні книги обліку 
платників земельного податку – юридичних осіб 
її відомості порівнюються із записами  у держа-
вному земельному кадастрі, що містить систему 
необхідних даних і документів про правовий ре-
жим земель, їх розподіл серед землевласників та 
землекористувачів, у тому числі орендарів, ве-
деться облік за категоріями земель та  списком 
платників що складаються  місцевими Радами. 
Облік платників земельного податку – фізичних 
осіб ведеться теж в окремих спеціальних книгах, 
які зберігаються також державною податковою 
інспекцією. Після закінчення встановленого 
строку подання платниками  – юридичними осо-
бами розрахунків по земельному податку подат-
кова інспекція повинна провести контрольну пе-
ревірку повноти обліку платників, з’ясувати 
причини неподання  окремими  платниками  роз-
рахунків та вжити заходів щодо прискорення їх 
надсилання [20, с.41].  

Характеризуючи другу стадію правового 
механізму стягнення земельного податку, необ-
хідно зважити, що організація нарахування пода-
ткових сум платникам податку – юридичним і 
фізичним особам має свої відмінності. Юридичні 
особи, згідно ст. 14 Закону України “Про плату за 
землю” самостійно обчислюють суму земельного 
податку, виходячи з площ земельних ділянок, пере-
даних їм у власність чи у користування, в тому чис-
лі на умовах  оренди, ставок земельного податку і 
грошової оцінки з урахування збільшення ставок та 
індексації грошової оцінки [12, с.44].    
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Однак, з прийняттям Закону України від 21 
грудня 2000 року “Про порядок погашення зо-
бов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами”, процедура 
нарахування податку зазнала змін. Зокрема, 
статті 5,6 Закону, що вступили в дію з 1 жовтня 
2001 року встановлюють механізм узгодження 
податкового зобов’язання платника податків, 
розрахованого податковим органом [6, с.44]. З 
метою забезпечення практичного впровадження 
вимог вищевказаних статей Закону, Наказом 
Державної податкової адміністрації України від 
21.06.2001 року затверджено Порядок направ-
лення органами державної податкової служби 
України податкових повідомлень платникам по-
датків [7, с.152]. Забезпечуючи дотримання по-
даткових норм і сприяючи спрощенню правового 
механізму справляння земельного податку зако-
нодавець зобов’язав окремих платників податку 
– юридичних осіб подавати розрахунки  держав-
ним податковим інспекціям окремо по кожному 
адміністративному району і сплачувати земель-
ний податок до відповідних бюджетів, об’єкти 
оподаткування і лінії комунікацій яких прохо-
дять через вказані адміністративні райони. Якщо 
підприємства, організації  мають земельні ділян-
ки розташовані в різних районах, по кожній та-
кій ділянці складається окремий розрахунок, 
який подається до податкової інспекції того ра-
йону, де розташована земельна ділянка. За земе-
льну ділянку, на якій розташована будівля, що 
перебуває у власності (чи то в користуванні) де-
кількох юридичних осіб або громадян, земель-
ний податок нараховується кожному з власників 
пропорційно до частки його власності (користу-
вання) на будівлю.  

Організація нарахування земельного пода-
тку фізичним особам має свої особливості. Пер-
шою з особливостей є та, що, на відміну від 
юридичних осіб, громадянам нарахування земе-
льного податку проводиться державними подат-
ковими інспекціями, які згідно з Законом Украї-
ни “Про плату за землю” видають платникам до 
15 липня поточного року податкове повідомлен-
ня про сплату податку.  

Особливе зацікавлення викликає механізм 
доведення до платників податків податкових по-
відомлень. Зокрема, податкове повідомлення по 
сплаті земельного податку згідно із зазначеним 
вище Наказом Державної податкової адміністра-
ції вважається надісланим (врученим) фізичній 
особі, якщо його вручено особисто такій  фізич-
ній особі або її законному представникові чи на-

діслано листом на її адресу за місцем проживан-
ня або останнього відомого місця її знаходження 
з обов’язковим повідомленням про вручення. 
Коли податковий орган або пошта не може вру-
чити  платнику податків таке повідомлення у 
зв’язку з незнаходженням його фактичного місця 
розташування, податковим органом оформлю-
ється відповідний акт, де зазначається причина,  
яка призвела до неможливості вручення подат-
кового повідомлення. У той самий день таке по-
даткове повідомлення розміщується на дошці  
податкових оголошень і з цього моменту воно 
вважається таким, що є врученим платнику по-
датку [26, с.20]. В такий спосіб діюче податкове 
законодавство фактично спонукає платників зе-
мельного податку  – фізичних осіб до власних 
активних дій щодо участі в процесі нарахування 
податкових сум, що звичайно, є позитивним мо-
ментом, оскільки сприяє підвищенню податкової 
активності та зрештою, податкової дисципліни 
платників податків в цілому. Однак не може не 
насторожувати той факт, що даними норматив-
но-правовими актами не враховуються моменти, 
коли фізична особа, не володіючи інформацією 
щодо сплати земельного податку з незалежних 
від неї причин, фактично стає порушником пода-
ткового законодавства, що призводить до засто-
сування щодо неї відповідних податкових санк-
цій. Мова йде про випадки, коли внаслідок того, 
що  податковий орган або пошта, не вручивши 
податкового повідомлення через незнання місце-
знаходження фізичної особи,  фактично встанов-
лює день вручення такого  повідомлення не за-
лежно від того знає, чи не знає дана особа про те, 
що зобов’язана сплатити податок. На наш по-
гляд, такі положення законодавства повинні сто-
суватись лише тих осіб, які свідомо ухиляються 
від сплати земельного податку, однак, не можуть 
застосовуватись до осіб, які не володіють інфор-
мацією щодо сплати податку з незалежних від 
них причин. Тому, ми  вважаємо, що вказані ви-
падки потребують подальшого законодавчого 
корегування.  

Третя умовно виділена нами стадія – стадія 
сплати земельного податку до бюджетів є, на 
наш погляд, найбільш законодавчо врегульова-
ною. Однак, при більш детальному підході до її 
вивчення помітно, що нормативне регулювання 
даної процедури характеризується недосконаліс-
тю. Зокрема, стаття 17 Закону України “Про пла-
ту за землю” визначає, що  земельний податок 
сплачується рівними частками власниками землі 
і землекористувачами – виробниками товарної 
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сільськогосподарської продукції і рибної проду-
кції та громадянами до 15 серпня і 15 листопада, 
всіма іншими платниками – до 15 числа наступ-
ного за  звітним кварталом місяцем [1, с.238]. 
Однак, з набранням чинності Закону України 
“Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами і державними цільо-
вими фондами”, ситуація ускладнилась. Згідно з 
даним  Законом, платник податків зобов’язаний 
самостійно сплатити суму податку, зазначену 
ним у податковому розрахунку, протягом десяти 
календарних днів, наступних за останнім днем 
податкового звітного періоду [6, с.44]. В Законі   
встановлені такі податкові (звітні) періоди як  
календарні місяць, квартал і рік. Згідно з 
роз’ясненням  податкової служби, що подається 
в листі Державної податкової адміністрації від 
22 березня 2001 року, звітним періодом для 
сплати земельного податку є місяць [8, с.13].      
У даному Листі податківці посилаються на Закон 
України “Про Державний бюджет на 2001 рік”, 
згідно з яким земельний податок сплачується 
щомісячно до 15 числа  місяця, наступного за 
звітним [5, с.10].    

Отже, земельний податок сплачується 
окрім визначених осіб щомісячно до 15 числа 
місяця, що наступає за звітним. Крім того, за по-
датковими органами залишається право вимага-
ти від землекористувачів здійснення щомісячної 
сплати податку  із застосуванням відповідних 
штрафних санкцій за умови порушення строків у 
випадку, якщо Закон “Про державний бюджет” 
на наступний рік не прийнято і не прийнято від-
повідної Постанови Верховної Ради України 
“Про порядок фінансування поточних витрат”. 
Та все ж, встановлення місячного строку сплати 
земельного податку повністю суперечить чинно-
му законодавству. Аналізуючи Закон України 
“Про плату за землю”, та і самий Закон України 
“Про порядок погашення зобов’язань платників 
податків перед бюджетами і державними цільо-
вими фондами”, приходимо до висновку, що во-
ни передбачають щорічний розрахунок земель-
ного податку. Слід ще раз згадати, що порядок та 
строки сплати земельного податку  регулюються 
в першу чергу Законом України  “Про плату за 
землю”, стаття 4 якого вказує, що порядок обчи-
слення і сплати земельного податку не може 
встановлюватись іншими законодавчими актами, 
крім цього Закону [1, с.238]. Порушення цієї нор-
ми призводить до автоматичного порушення норм 
діючого нині Закону України “Про систему опода-
ткування”, яким чітко визначено, що ставки, меха-

нізм справляння  податків і зборів не можуть змі-
нюватись іншими Законами, крім Законів України 
про оподаткування [2, с.119].  

Таким чином, досліджуючи правовий ме-
ханізм справляння земельного податку, можна 
виділити  характерні тільки йому особливості 
правового регулювання, які безперечно пов’язані 
із специфікою як об’єкту оподаткування – земе-
льної ділянки, так і платників податку, якими є і 
юридичні і фізичні особи. Способом визначення 
основних правових засад механізму справляння 
земельного податку та встановлення  його пра-
вової специфіки є його умовний поділ на такі 
стадії, як облік платників земельного податку і  
земельних ділянок, що оподатковуються; нара-
хування податкових сум; сплата податку до  від-
повідних централізованих фондів коштів. Хоч 
даний поділ є досить умовним і на практиці визна-
чені нами стадії не можуть існувати відокрем-лено 
одна від одної, запропонована нами структуризація 
сприяє всебічному теоретичному вивченню  меха-
нізму справляння земельного податку, виявленню 
притаманних тільки йому  правових ознак, допома-
гає ефективній  його реалізації. 
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Summary 

 
The mechanism of land taxation has it’s inherent features It connected with specificity of object 

taxation of the lot and physical and juridical persons are taxpayers.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЇ НОРМ ПОДАТКОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 
Однією з “вічних” проблем правопізнання 

та правореалізації є проблема ефективності пра-
вового регулювання суспільних відносин, особ-
ливо тих сторін цих відносин, у яких зазнають чи 
можуть зазнавати істотних змін корінні інтереси 
учасників цих відносин. Чи не найбільше до та-
ких відносин належать відносини у сфері опода-
ткування, внаслідок якого первинні власники 
позбавляються легітимно в обов’язковому по-
рядку частини своєї власності, права на яку пе-
реходять до держави для забезпечення нею пуб-
лічного інтересу. Проте в ході практичної реалі-
зації переходу права на зазначену частку власно-
сті від первинних власників до держави в подат-
ковому механізмі держави на практиці виникає 
безліч проблем, серед них проблема ефективнос-
ті дії норм податкового права. В працях насам-
перед загальних теоретиків права уже дано чи-
мало різних визначень самого поняття ефектив-
ності дії правової норми, зв’язку її сили з внут-
рішньою конструкцією, з адекватністю відобра-
ження у правовій формі сутності суспільної при-
роди відповідного відношення, з комплексністю 
правового регулювання суспільного відношення 
та іншими факторами [40, с.278; 41, с.186; 52, 
с.9; 62, с.3; 63, с.42; 70, с.22-26; 71, с.46-50]. Од-
ним з найпростіших за формою та найточніших 
за змістом визначень ефективності правової но-
рми, на нашу думку, є наступне: “Ефективність 
правових норм – це співвідношення між фактич-
ним результатом їх дії і тими соціальними ціля-
ми, для досягнення яких ці норми були прийня-
ті” [56, с.22]. В зарубіжній юридичній науці про-
блема ефективності норм права досліджується, як 
правило, в межах соціології права [див., наприклад: 
51, с.49-62; 57, с.235-247]. Зокрема, Кальман Куль-
чар вважає, що «основними умовами ефективності 
права є правильна оцінка взаємозалежності між 
нормою права і об’єктивною дійсністю, між нор-
мою права і людською поведінкою, а також вірна 
оцінка особливостей правової норми як засобу 
впливу” [57, с.241].  

З точки зору Р.О.Халфіної, найголовнішою 
умовою визначення ефективності правової нор-
ми є аналіз правовідношення, що виникає під 
впливом цієї норми: “...дослідження ефективнос-
ті, в процесі якого аналізуються конкретні пра-

вовідносини у співвідношенні їх, з одного боку, з 
нормою, з іншого – з реальною поведінкою... 
може показати, наскільки правильно змодельо-
вано в нормі реальне суспільне відношення і чи 
застосовані адекватні засоби правового впливу. 
Зіставлення конкретного правовідношення з мо-
деллю (нормою) здатне виявити, наскільки повно 
враховані в моделі типові риси даного відно-
шення, чи врегульоване воно з достатньою мі-
рою повноти або, навпаки, врегульовано дуже 
детально, внаслідок чого неможливо врегулюва-
ти конкретні, часткові умови даного відношен-
ня” [71, с. 47]. Погоджуючись загалом із запро-
понованими визначеннями, зазначимо, що, на 
нашу думку, найповніший і водночас найчіткі-
ший перелік умов ефективності дії правових 
норм був запропонований В.М.Кудрявцевим, 
В.І.Нікітінським, І.С.Самощенко і В.В.Глазирі-
ним у їх колективній монографії [56,  с.76-139]. 
Із врахуванням деяких уточнень і пізніших кри-
тичних оцінок [67, с.499-507] до таких умов мо-
жна віднести: рівень законодавства; рівень пра-
возастосовчої діяльності; рівень правосвідомості 
учасників відповідних правовідносин. Рівень за-
конодавства, як умова ефективності, означає від-
повідність правових норм змісту суспільних від-
носин, що врегульовуються ними. У сфері опода-
ткування це є наповнення державних грошових 
фондів та грошових фондів органів місцевого са-
моврядування фінансовими ресурсами на принци-
пах всезагальності, рівності, обов’язко-вості, безпо-
середньої невідплатності суб’єктами оподаткуван-
ня з метою задоволення публічних інтересів.  

У статті 67 Конституції України підкресле-
но: “Кожен зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених зако-
ном” [1, Ст.67]. Як бачимо, тут насамперед вка-
зано на принцип всезагальності податків і зборів, 
а вже потім – на законодавче у вузькому розу-
мінні цього слова регулювання механізму їх 
здійснення. Стаття 92 Конституції України ви-
значає коло суб’єктів, які вправі запроваджувати 
правила оподаткування: “система оподаткуван-
ня, податки і збори” встановлюються “виключно 
законами України” [1, Ст.92], тобто її єдиним 
законодавчим органом – Верховною Радою. 
Водночас в Конституції України містяться зага-
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льні начала, які необхідно реалізувати в будь-
якій галузі законодавства. Мова іде про закріп-
лені в ній основні конституційні права, свободи 
та обов’язки людини і громадянина: “Права і 
свободи людини і громадянина, закріплені цією 
Конституцією, не є вичерпними. Конституційні 
права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані. При прийнятті нових законів або вне-
сенні змін до чинних законів не допускається 
звуження змісту та обсягу існуючих прав та сво-
бод” [1, Ст.22]. Серед них такі, як рівність кон-
ституційних прав і свобод громадян та їх особис-
та рівність перед законом [1, ст.24], заборона їх 
обмеження інакше, як законом у випадках, пе-
редбачених Конституцією України [1, Ст.64]. 
Причому права і свободи людини і громадянина, 
передбачені статтею 24 Конституції України, не 
можуть бути обмежені за жодних умов.  

Як справедливо відзначає німецький 
юрист-фінансист К.Фогель, “для фінансової сис-
теми з чинного правового регулювання роблять-
ся специфічні висновки, які стосуються безпосе-
редньо фінансового права. Поряд з писаним ви-
ступає, отже, більш широке, неписане фінансове 
право Основного Закону” [47, с.113], тобто його 
принципи. Відомий російський юрист-фінансист 
А.М.Козирін розвиває та ще більше конкретизує 
зазначене положення: “Принципи права як осно-
ва нормативного регулювання є певним камер-
тоном усієї наступної нормотворчості. Вони га-
рантують безперервність, послідовність законо-
давчого процесу, забезпечують взаємозв’язок 
податкового права та податкового законодавства, 
адаптують податкову законотворчість до особ-
ливостей традиційної правосвідомості населен-
ня” [54, с.77].  

У дійсності ж український законодавець 
порушує конституційні принципи всезагальності 
оподаткування, рівності прав та обов’язків усіх 
суб’єктів оподаткування, шляхом встановлення 
необґрунтованих податкових пільг та преферен-
цій одним суб’єктам цих відносин за рахунок 
інших, звужує сферу дії норм податкового права 
України, а в кінцевому рахунку знижує їх ефек-
тивність в цілому. Зокрема, як свідчить аналіз 
чинного законодавства, станом на 1.03.2001 р. 
тільки юридичним особам було надано 359 видів 
пільг щодо сплати ними податків, зборів, інших 
обов’язкових платежів [36]. Від оподаткування 
виявились звільненими окремі галузі народного 
господарства, регіони та підприємства, цілі еко-
номічні зони. Внаслідок цього загальна сума по-
даткових пільг перевищила у 2000 р. 46 млрд. 

грн. [68, с.6], а прямі, так би мовити, “законні” 
втрати Державного бюджету України становили 
30 млрд. грн., або майже 46,5 процента недооде-
ржаного можливого доходу, обчисленого за по-
вними ставками. Співвідношення ж пільг до су-
ми фактичних надходжень бюджету становило 
1:1,35 [49, с.4]. У 2001 р. зазначені негативні те-
нденції посилились ще більше, внаслідок чого 
через існування необґрунтованих податкових 
пільг до Державного бюджету України не потра-
пило у першому півріччі 56 відсотків можливого 
доходу, обчисленого за повними податковими 
ставками [39,  с.4]. Більше того, до порядку денно-
го восьмої сесії Верховної Ради України третього 
скликання станом на 3 верерсня 2001 р. було вклю-
чено 451 законопроект, в т.ч. 187 (41,5%) – з питань 
оподаткування [74, с.7]. Основна маса цих законо-
проектів спрямована у традиційному напрямку – 
надання додаткових пільг з оподаткування все но-
вому колу суб’єктів [74, с.7].  

Отже, в Україні склалася така ситуація, що 
з поняттям податкових пільг у більшості випад-
ків асоціюються, і не без підстав, негативні емо-
ції. Це зумовлено тим, що по даний час надають 
податкові пільги (включно до звільнення від 
окремих податків взагалі) окремим підприємст-
вам, їх групам чи цілим галузям або територіям, 
виходячи не з інтересів держави, не з вимог Ос-
новного Закону, а переважно з вимог корпорати-
вних інтересів чисельних олігархічних груп. Са-
ме тому серед юристів-фінансистів набуває по-
ширення, на наш погляд, правильна думка про 
те, що надання податкових пільг повинно стати 
виключним явищем у податковому законодавстві 
України [61, с.216], що вони повинні надаватись 
лише у надзвичайних випадках, оскільки, по су-
ті, надання пільг є прямим порушенням принци-
пу рівності усіх перед податковими законами 
[58, с.75, с.81-82].  

Основи Світового податкового кодексу при 
формулюванні основних принципів оподатку-
вання зовсім відхиляють пільги, різноманітні 
звільнення від податків та інші надання спеціа-
льних переваг. На думку їх авторів, не в справж-
ніх інтересах держави приймати протекціоніст-
ські системи оподаткування, в яких перевага на-
дається внутрішнім інтересам  перед інвестиція-
ми, що надходять з-за кордону, або за яких  для 
окремих секторів вітчизняної економіки ство-
рюються найкращі умови при допомозі тимчасо-
вого звільнення від податків або інших обов’яз-
кових платежів. У тих випадках, коли економічні 
субсидії дійсно необхідні, то, на думку авторів  
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Основ Світового податкового кодексу, викорис-
тання для цього податкової системи менш ефек-
тивне, ніж виплата прямих грошових субсидій 
суб’єктам відповідних видів суспільної діяльнос-
ті. Це, як стверджують вони, пов’язано з тим, що 
використання податкової системи передбачає 
певний ступінь стабільності, а останнє веде до 
збереження субсидій ще довго після того, як су-
спільна потреба  в них зникає [69,  с.8].  

Не вступаючи в детальну полеміку з при-
хильниками даної постановки питання про пода-
ткові пільги, зазначимо, що вона у найбільшій 
мірі відповідає інтересам потужних економік, які 
вийшли на шлях відкритої експансії і водночас 
таїть в собі небезпеку для напівживої вітчизняної 
економіки в період трансформування її у ринко-
ву. Тому на даному етапі розвитку України зо-
всім без податкових пільг виробникам не обі-
йтись. Але система податкових пільг повинна 
бути глибоко продумана і майстерно вибудована, 
відповідати корінним інтересам держави і всього 
суспільства,  а не окремих лобістських груп. Ми 
цілком поділяємо висновок П.С.Пацурківського 
про те, що “принципово важливим елементом 
кожного податкового закону повинно бути... по-
ложення про пільги, а саме: а) або вказівка на те, 
що по даному податку, пільги не можуть мати 
місця взагалі; б) або вказівка на об’єкти оподат-

кування, на які поширюються пільги, та харак-
тер пільг; в) або перелік суб’єктів оподатку-

вання, на яких поширюються пільги по податку, 
та детальне розшифрування цих пільг” [61, 
с.215]. Світовий досвід переконує, що методоло-
гічно хибно взагалі відмовлятись від пільг у по-
даткові справі, хоча це популістське гасло нині 
дуже сильно експлуатується в Україні найрізно-
манітнішими, в тому числі й протилежними по-
літичними силами. Справа в тому, що через сис-
тему пільг цивілізована держава може надзви-
чайно потужно впливати на економіку та соціа-
льну сферу. Особливо актуально це в умовах від-
сутності вільних коштів та вкрай обмежених 
можливостей  їх залучення у вітчизняне вироб-
ництво, коли на загальних засадах  вітчизняний 
виробник фактично поки що неспроможний про-
тистояти потужним  зарубіжним  конкурентам. 
Тому найактуальніша нині для України не проти-
лежна крайність – повна відміна будь-яких подат-
кових пільг, а вироблення і неухильна  реалізація 
державної концепції їх різкого скорочення.  

Слід підкреслити, що збереження встанов-
лених державою та сприйнятих суспільством 
податкових пільг за окремими об’єктами  чи 

суб’єктами оподаткування не суперечитиме кон-
ституційному принципу юридичної рівності  усіх 
платників податків. Принцип рівності в оподат-
куванні, якщо виходити з букви та духу Консти-
туції України, вимагає врахування практичної 
здатності суб’єк-та оподаткування до сплати по-
датку, виходячи з правових принципів справед-
ливості та співрозмірності. Тобто, рівність реалі-
зується в податковому праві не як сплата подат-
ків в однаковому розмірі, а як економічна рів-
ність платників і виражається в тому, що за ос-
нову береться фактична здатність платників по-
датку до сплати податку на основі порівняння їх 
економічних потенціалі [69, с.218]. В протилеж-
ному випадку порушувався б ще один конститу-
ційний принцип оподаткування – принцип спів-
розмірності оподаткування конституційно зна-
чимим цілям обмеження прав і свобод платників 
податків, який означає, що оподаткування не по-
винно бути таким, щоб воно могло паралізувати, 
як це нерідко нині має місце в Україні, реаліза-
цію громадянами хоч будь-яких закріплених у 
Конституції та гарантованих нею їх прав і сво-
бод, насамперед, їх первинних прав. Зокрема, 
стаття 48 Конституції України гласить: “Кожен 
має право на достатній життєвий рівень для себе 
і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, 
одяг, житло» [1, Ст.48]. Тобто буде антиконсти-
туційним кроком шляхом навіть удосконалених 
податків вилучати  таку частину прибутку одно-
го суб’єкта оподаткування з метою нагодувати, 
одіти та забезпечити житлом іншого члена сус-
пільства, яка самого суб’єкта оподаткування пе-
ретворює внаслідок цього на споживача держав-
них дотацій.  

У світлі цього ми не поділяємо позицій 
прихильників запровадження у Податковому ко-
дексі України єдиної, за прикладом Російської 
Федерації, ставки оподаткування доходів фізич-
них осіб ( там її запроваджено на рівні 13 відсот-
ків будь-яких доходів, починаючи від карбован-
ця [37, с.116]). Адже в Україні доходи, нижчі за 
прожитковий мінімум, має близько 70 відсотків 
населення [49, с.3], і це б вело до прямого пору-
шення принципу співрозмірності оподаткування 
конституційно значимим цілям оближення прав і 
свобод цієї величезної маси платників податків. 
Водночас не поділяємо ми й іншої, також край-
ньої, на нашу думку, пропозиції – вважати “до-
цільним ввести неоподаткований мінімум дохо-
дів фізичних осіб на рівні прожиткового мініму-
му, який встановлює Верховна Рада України. Це 
вивело б з-під оподаткування суму доходу гро-
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мадян,- як зазначають автори таких пропозицій, - 
яка становить життєво необхідний рівень”[49. 
с.3]. Окрім чистого популізму, це було б прямим 
порушенням конституційного принципу всезага-
льності, обов’язковості для кожного оподатку-
вання, істотно скоротило б податкові надхо-
дження держави, а також анулювала б економіч-
ний зв’язок  цих громадян зі своєю державою.   

Не менш згубно діє на податкові правовід-
носини, деформує їх і систематичне широкома-
сштабне списання податкової заборгованості. 
Зокрема, останнє за часом таке списання було 
здійснено на підставі норм Закону України “Про 
порядок погашення зобов’язань платників пода-
тків перед бюджетами та державними цільовими 
фондами” від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ [22, с.5]. 
Держава пішла на скасування безнадійних боргів 
минулих періодів та відстрочила сплату борго-
вих зобов’язань за платежами 2000 р. терміном 
на 5 років. До початку вересня 2001 р. органами 
державної податкової служби практично було 
завершено процедуру списання та розстрочення 
податків у зв’язку з ліквідацією картотеки. Зага-
льна сума списаного податкового боргу стано-
вить 14,2 млрд. грн., в тому числі: податки, збори 
та інші платежі – 5 982,3 млн. грн., або 42,2 від-
сотка загальної суми; пеня, нарахована в картках 
особових рахунків платників податків та за ак-
тами документальних перевірок – 7 160,4 млн. 
грн.., або 50,5 процента; штрафні санкції – 0,9 
млрд. грн. Розстрочено боргів 2000 р. на суму 4,3 
млрд. грн. Платникам податків надано 16476 
розстрочок [50, с.4]. Починаючи з 1 жовтня 2001 
р. за бажанням платника податків його заборго-
ваність може бути розстрочена на умовах корис-
тування податковим кредитом. Завдяки можли-
вості отримувати відстрочки чи розстрочки 
сплати податкової заборгованості, а також заде-
кларованих платежів до бюджетів до настання 
строків їх сплати платники можуть вільно корис-
туватися власними коштами, уникнути реалізації 
майна, що перебуває у податковій заставі, тощо. 
Законом України “Про порядок погашення зо-
бов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами” запрова-
джено нові поняття;  “податковий компроміс”, 
“строк давності для податкових зобов’язань”, а 
також визначено поняття безнадійного податко-
вого боргу [22, с.4,5].  

Отже, суб’єкти господарювання отримали 
додаткові можливості використовувати обігові 
кошти для нормального функціонування і розви-
тку виробництва. Тим не менше тенденція щодо 

зменшення ухилень від несплати податків, особ-
ливо юридичними особами, залишилась майже 
незмінною. Сьогодні фактично податки сплачує 
лише кожне друге із зареєстрованих підпри-
ємств, і то не в повному обсязі [68, с.5]. Щодо 
фізичних осіб, то з десяти років незалежності 
майже половину ми прожили в ситуації, коли 
ледь не повністю ігнорувався обов’язок сплачу-
вати податки. Створення податкової служби до-
зволило у значній мірі подолати цю антисоціаль-
ну тенденцію, проте далеко не до кінця. Протя-
гом останніх п’яти років добровільність сплати 
податків фізичними особами зросла з однієї тре-
тини майже до 60 відсотків [39, с.6]. Так, щоріч-
ні широкомасштабні кампанії зі списання та рес-
труктуризації податкових платежів, а також про-
ведення заліків у рахунок погашення недоїмок 
породили свого роду ефект вичікування – подат-
ки не платять в надії на чергову амністію. Саме 
тому уже декілька років підряд сума недоїмки, по-
при списання і заліки, не зменшується і постійно 
становить понад 10 млрд. грн. Розміри пені та 
штрафів, нарахованих податковою службою, вже 
знову перевищують суму недоїмки [68, с.5].   

В суспільстві внаслідок подібної практики 
склалась і продовжує поширюватись “нігілістич-
на психологія” платника податків, яка, окрім 
сподівання на чергову амністію щодо своїх по-
даткових обов’язків, водночас послаблює моти-
вацію добросовісної сплати податків, спостері-
гаючи, які потужні неконкурентні переваги 
отримують боржники. Тобто, норми податкового 
права України, якими скасовується податкова 
заборгованість платників податків, оголошується 
для них своєрідна податкова амністія, діють го-
ловним чином негативно.  

Ще одним прикладом негативної дії норм 
податкового права в Україні є дія норм Закону 
України “Про податок на додану вартість”                 
[7; 15; 23]. Податок на додану вартість (ПДВ) – 
один з наймолодших  у нашій країні  і був заду-
маний як універсальний непрямий  податок на 
споживання, який  повинен був вилучати  до бю-
джету  частину доданої вартост, створеної на 
всіх стадіях виробництва та обігу. В Україні, як і 
в більшості країн, де запроваджено цей податок, 
застосовується непрямий метод оцінки даної ва-
ртості – метод податкового кредиту, тобто опо-
даткуванню підлягає загальна вартість продажу 
товарів (робіт, послуг). При цьому сума, що під-
лягає сплаті  (відшкодуванню) до бюджету, ви-
значається як різниця між сумами податку, 
отриманого (нарахованого) від покупців, і сума-
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ми податку, сплаченого (нарахованого) постача-
льником. Однак на практиці ПДВ став фактично 
податком з обороту, що призвело до значного 
збільшення рівня податкового навантаження на 
підприємства, загального зростання цін і тарифів 
практично на всі товари і послуги.  

Окрім того, цей податок перетворився у 
нашій державі у найкорумпованіший з усіх пода-
тків. Найпереконливішим свідченням цього фак-
ту є те, що під тиском різних лобістських угру-
повань  у Верховній Раді України і навколо неї 
редакція вказаного Закону України постійно за-
знає змін та доповнень, більшість з яких погір-
шують його якість. Так, усього з моменту прийн-
яття цього Закону 3 квітня 1997 р. спеціальних 
Законів України про зміни та доповнення до За-
кону України “Про податок на додану вартість” 
було прийнято Верховною Радою України аж 73 
[23, с.17-18]. Крім того, додаткові правила опо-
даткування податком на додану вартість встано-
влювались трьома спеціальними Законами Укра-
їни про оподаткування [13; 20; 21], чотирьома 
іншими Законами України [11; 17; 18; 19]. Саме 
через дію цього податку, як зазначалося нещода-
вно на засіданні Верховної Ради України, з 1994 
р. по 2001 р. державний бюджет України скоро-
тився у 5 разів [55, с.1] і передбачені 12 млрд. 
грн. надходжень до бюджетну держави від цього  
податку на наступний рік не поліпшать ситуації, 
тому що ці кошти механічно перейдуть на дота-
цію підприємствам, що здійснюють експорт чор-
них металів і деревини, а на передбачене норма-
ми закону України “Про податок на додану вар-
тість” необхідних  сум зовсім не залишається, що 
неминуче призведе  до нової хвилі  вимивання обі-
гових коштів підприємств та згортання їх виробни-
чих програм, адже сама природа цього податку по-
кликана стримувати виробництво у високорозви-
нутих країнах, щоб уникнути  кризи перевиробниц-
тва, тоді як в Україні має місце кричуще недовиро-
бництво усіх основних видів продукції, особливо 
наукоємної, високотехнологічної.  

Таким чином, ефективність дії норм подат-
кового права України дуже низька, а по ряду па-
раметрів продовжує знижуватись. Ситуацію, що 
склалась на даний час у вітчизняному податко-
вому законодавстві, слід оцінити  як зловжи-

вання правом насамперед з боку  Верховної Ра-
ди України. Це надзвичайно небезпечне антису-
спільне за своєю природою явище, тому не випа-
дково в доктрині міжнародного права, в осново-
положних міжнародно-правових актах викорис-
товується  принцип заборони зловживання пра-

вом. Під зловживанням правом з боку Верховної 
Ради України у даному випадку ми розуміємо 
таке свавільне використання нею положення 
Конституції України про те, що «Виключно за-
конами України встановлюються:…система опо-
даткування, податки і збори …» [1, Ст.92], тобто  
встановлюються лише Верховною Радою Украї-
ни, оскільки тільки до її повноважень належить 
“прийняття законів” [1, Ст.85], коли формально 
сама Конституція України при цьому не порушу-
ється, однак тим не менше при цьому  грубо по-
рушуються природні закони суспільного життя, а 
саме закони «природного права» [42, с.97; 43, 
с.116; 53, с.158-160]. Оскільки це зловживання 
правом з боку Верховної Ради України – створення 
нею неправових, однак законних пільг одним плат-
никам податків за рахунок інших платників, а та-
кож свідоме обмеження можливостей держави 
здійснювати конституційну соціальну функцію – 
грубо порушує природні права і законні інтереси 
дуже великої частини громадян України, а водно-
час і Української держави, воно повинно стати, на 
нашу думку, предметом спеціального розгляду в 
Конституційному суді України.  

Потрібна  нова національна доктрина пра-
ва, яка б в якості однієї зі своїх функцій перед-
бачала запобігання зловживанню правом, а в разі  
необхідності - сприяла виявленню та протидії 
йому. В законодавчу  практику має бути впрова-
джено правило, за яким  при наданні будь-кому  
будь-яких прав у законодавчому акті має перед-
бачатися також надання іншим суб’єктам право-
відносин прав, необхідних  для протидії тому,  
хто зловживатиме наданим йому правом. За сво-
єю суттю це принцип демонополізації, або кон-
куренції прав. Без надання такого права законо-
давчий акт не повинен прийматися, тому що він 
відкриватиме можливість одному із суб’єктів 
зловживання правом, яке надається йому законо-
давчим актом, всупереч природнім правам інших 
суб’єктів правовідносин, природним законам 
суспільного життя. З метою запобігання зловжи-
ванню правом та подолання проявів цього на прак-
тиці необхідно підвищувати роль доктринального 
тлумачення в праві, оскільки тільки з його допомо-
гою той, хто застосовує законодавство, може вияв-
ляти “природний” зміст, на якому воно засноване. 
Завдяки цьому правознавство ще більше набли-
зиться до справжньої науки, а не буде апологією 
правового волюнтаризму законодавця або, навпаки, 
огульною критикою  законодавця з позицій право-
вого волюнтаризму псевдоправознавців. 
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ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТУ ПОДАТКОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ 

 
Регулювання фінансової діяльності держа-

ви здійснюється нормами фінансового права, яке 
має свої специфічні предмет і метод. На думку 
більшості вчених юристів-фінансистів, предме-
том фінансового права є суспільні відносини, які 
виникають у сфері фінансової діяльності держа-
ви в процесі розподілу і перерозподілу націона-
льного доходу, створення і використання цент-
ралізованих та децентралізованих фондів коштів, 
необхідних їй для безперебійного функціонуван-
ня [21, с.44-45; 13, с.37]. Фінансове право нале-
жить до публічного права, тому йому властивий, 
як і іншим   галузям публічного права, імперати-
вний метод правового регулювання, якому при-
таманні такі ознаки: 1) формування та виконання 
владовідносин, коли правові норми приймаються 
та реалізуються за принципом "команда-
виконання"; 2) сувора з'єднаність суб'єктів пуб-
лічного права законами, при чому їх діяльність 
окреслюється правовими рамками; 3) правовому 
регулюванню властиве позитивне зобов'язування 
[17, с. 46]. Необхідно зазначити, що у зв'язку з 
тим, що фінансове право регулює відносини, по-
в'язані з фінансовою діяльністю держави, суб'єк-
ти фінансових правовідносин позбавлені права 
змінювати будь-які приписи держави. 

Існує багато визначень категорії "правові-
дношення". Так, П.М.Рабінович визначає право 
відношення, як "передбачене гіпотезою юридич-
ної норми ідеологічне суспільне відношення, яке 
виявляється у взаємних правах та обов'язках су-
б'єктів права" [12, с.127]. В.В.Лазарев дає таке 
визначення право відношення: "це юридичний 
зв'язок між його суб'єктами, основним змістом 
якого є суб'єктивні права та юридичні обов'язки і 
який виникає на основі норм права у випадках 
настання передбачених нормою фактів" [16, с. 
156]. "Але незважаючи на відмінність словесних 
формулювань, - вказує Р.О.Халфіна, - сутність 
правовідношення вбачається у тому, що воно 
являє собою суспільне відношення, врегульоване 
нормою права" [22, с.23]. Фінансові правовідно-
сини є різновидом правових відносин. Між ними 
існує взаємозв'язок загального й особливого. 
Звідси фінансові правовідносини треба розгляда-
ти у взаємозв'язку з тими ж явищами, що й будь-
які інші правовідносини. Тому фінансовим пра-

вовідносинам властиві усі ті ознаки, які властиві 
відносинам взагалі [8, с.33]. Проте фінансові 
правовідносини виникають у специфічній галузі 
діяльності держави, тому вони мають і свої певні 
особливості: 1) виникають в процесі фінансової 
діяльності держави; 2) об'єктом цих відносин є 
гроші, тобто фонди грошових коштів; 3) однією 
зі сторін завжди виступає держава або уповно-
важений нею орган; 4) вони мають владно-
майновий характер [3, с. 41-42; 21, с. 72]. Отже, 
фінансово-правові відносини - це врегульовані но-
рмами фінансового права суспільні відносини, уча-
сники яких виступають як носії юридичних прав та 
обов'язків, які реалізують приписи цих норм по фо-
рмуванню, розподілу і використанню державних 
фондів коштів [21, с. 75]. 

Особливим видом фінансових правовідно-
син виступають податкові правовідносини. Існує 
декілька визначень поняття податкових право-
відносин [21, с. 224-225; 19, с. 190]. Податкові 
правовідносини - це суспільні зв'язки, які вини-
кають у відповідності до фінансово-правових 
норм, що регулюють встановлення, зміну та ска-
сування податкових платежів, учасники яких на-
ділені суб'єктивними правами та несуть юридич-
ні обов'язки, пов'язані зі сплатою податкових та 
неподаткових платежів [9, с. 63-64]. 

Для правильного розуміння змісту подат-
кових правовідносин необхідно зупинитися на 
питанні елементів структури правовідносин у 
теорії права. В літературі вказується, що право-
відносини мають свою відповідну структуру.     
У цьому питанні існує певна своєрідність погля-
дів різних авторів. Так, С.С.Алексєєв до структу-
ри правовідношення відносить такі елементи: "1) 
зміст правовідношення, причому розрізнюється 
матеріальний зміст, тобто поведінка суб'єктів, та 
юридичний зміст, тобто суб'єктивні юридичні 
права та обов'язки; 2) суб'єкти права, тобто учас-
ники правовідносин; 3) об'єкт правовідносин". 
Але, як зазначає цей автор, якщо розглядати пра-
вовідносини тільки як ідеологічну форму, то у 
такому разі їм властивий тільки юридичний 
зміст, який складається лише з суб’єктивних 
юридичних прав та обов'язків. А якщо правовід-
носини розуміти як єдність фактичного матеріа-
льного змісту і юридичної форми, то тоді поряд з 
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суб'єктивними юридичними правами та обов'яз-
ками виділяються також суб’єкти права і його 
об’єкти, а також відокремлюється матеріальний 
зміст правовідносин [2, с. 99-100]. Іншої точки 
зору додержується Р.О.Халфіна. Вона каже про 
наявність таких елементів структури правовід-
ношення: 1) учасники правовідношення; 2) права 
та обов'язки, їх взаємозв'язок; 3) реальна поведі-
нка учасників правовідношення у співвідношен-
ні з правами та обов'язками; 4) об'єкт правовід-
ношення; 5) мета правовідношення [22, с.203-
217]. Але і С.С.Алексєєв, і Р.О.Халфіна єдині у 
погляді на те, що одним з елементів структури є 
зміст правовідношення, тобто суб'єктивні права 
та обов'язки.  

Суб'єктивне право - це міра дозволеної по-
ведінки, яка належить управомоченій особі з ме-
тою задоволення й інтересів, що забезпечується 
юридичними обов'язками інших осіб [2, с. 114]. 
Юридичний обов'язок - це приписана зобов'яза-
ній особі міра необхідної поведінки, якої особа 
повинна дотримуватися у відповідності до вимог 
управомоченої особи з метою задоволення її ін-
тересів [18, с. 46]. Однак треба розмежовувати 
юридичний та фактичний зміст правовідносин. 
Юридичний зміст правовідносин - це суб'єктивні 
юридичні права та обов'язки, які відбивають те 
специфічне, що властиве правовідношенню, а 
фактичний (матеріальний) зміст - це фактична 
поведінка, яку управомочений може, а правозо-
бов'язаний повинен здійснювати. Отже, зміст 
податкових правовідносин, як і правовідносин 
взагалі, необхідно розглядати з юридичного та 
фактичного боку.  

Фактичний зміст податкових правовідно-
син - це конкретні дії суб'єктів з приводу реалі-
зації прав та обов’язків при здійсненні податко-
вих норм. Існує така тачка зору, що основний 
зміст податкових правовідносин складає однобі-
чний обов'язок платника податку вносити у вста-
новлений строк повну суму платежу, який вини-
кає в силу закону. Проте треба наголосити, що 
існує саме обов'язок, а не зобов'язання. Але цим 
юридичний зміст податкових правовідносин не 
вичерпується. А особливості змісту цих соціаль-
них зв'язків проявляються у колі їх учасників та 
характері зв'язків між ними. У зв'язку з вищеза-
значеним податкові правовідносини можна під-
розділити на такі, що виникають: 1) між держа-
вою та платниками податків, у яких визначається 
обов'язок фізичних та юридичних осіб з приводу 
сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), 
а також закріплюється процедура з приводу 

встановлення, зміни та скасування вказаних пла-
тежів; 2) між державою та податковими органа-
ми, у яких держава визначає компетенцію остан-
ніх щодо питань оподаткування; 3) між держа-
вою та органами місцевого самоврядування, у 
яких держава визначає межі повноважень муні-
ципальних утворень з приводу встановлення та 
стягнення місцевих податків і зборів, а також 
пропорції відрахувань у місцеві бюджети від за-
гальнодержавних податків і зборів, які стягують-
ся на території адміністративних одиниць; 4) між 
податковими органами та платниками податків, у 
яких реалізуються права та обов'язки останніх з 
приводу сплати, у відповідності до вимог зако-
нодавства, податків і зборів, а також повнова-
ження органів з приводу стягнення обов'язкових 
платежів та контролю за правильністю та своє-
часністю їх здійснення; 5) між державою, подат-
ковими органами та фінансово-кредитними уста-
новами з приводу акумуляції коштів, які надхо-
дять від податків, зборів (обов'язкових платежів) 
[3, с. 161]. Тому юридичний зміст податкових 
правовідносин складають суб'єктивні юридичні 
права та обов'язки їх учасників з приводу вста-
новлення, зміни, скасування, сплати, стягнення 
податків, зборів та обов'язкових платежів. Інак-
ше кажучи, суб'єкти правовідносин мають сис-
тему прав та обов'язків, які визначаються не до-
говором і не іншою формою погодження, а тіль-
ки законом [4, Ст.119; 4, Ст.84; 4, Ст.142]. 

Далі, як було вище вказано, законодавець 
використовує категорію "податкове зобов'язан-
ня" у законі "Про податок на додану вартість"[4, 
Ст. 156]. Так, у п. 1.6 ст. 1 вищевказаного закону 
закріплено, що податкове зобов'язання - це "за-
гальна сума податку, одержана (нарахована) пла-
тником податку в звітному (податковому) пері-
оді..." Тобто, податкове зобов'язання в цьому за-
коні фактично зводиться до обов'язку суб'єкта по 
сплаті певної суми податку. На інші обов'язки 
платника податку, які є не менш важливими   
складовими частинами змісту податкового пра-
вовідношення, увага не звертається. Що ж собою 
являє категорія "зобов'язання"? Зазначимо, що це 
термін цивільного права, який ретельно дослі-
джений багатьма вченими-правознавцями [1; 6; 
7; 11]. Так, І.Б.Новицький та Л.О.Лунц визнача-
ють зобов'язання як "цивільно-правове відно-
шення, в силу якого одна особа (або декілька), 
яка зветься кредитор, має право вимагати від 
другої особи (або декількох осіб), яка зветься 
боржником, здійснювати  будь-які вчинки" [11, 
с. 50].  Підставами виникнення зобов'язання ці 
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автори вважають: 1) договір, 2) акти планування, 
3) спричинення шкоди [11, с.72-73]. Тобто, на-
самперед зобов'язання - це цивільно-правова ка-
тегорія, вона має певні характерні риси, які при-
таманні тільки цивільно-правовим відносинам [6, 
с.7-9]. Тому вважаємо неправильним ототожнен-
ня категорій зобов'язання та обов'язок і недоці-
льним вживання зобов'язання як фінансово-пра-
вової категорії, навіть з додатком "податкове". 

Тому зазначимо, що зміст податкових пра-
вовідносин необхідно розглядати як цілісний 
комплекс юридичного та фактичного складників, 
що становлять систему взаємообумовлених су-
б'єктивних прав та обов'язків учасників цих пра-
вовідносин і фактичної їх поведінки. При цьому 
обов'язок по сплаті податків є, безумовно, одним 
з  основних у колі прав і обов'язків юридичних і 
фізичних осіб, що закріплено в ст. 67 Конститу-
ції України [4, Ст.142].  
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Сьогодні так склалось, що незважаючи на 
трансформацію функцій прокуратури відповідно 
до Конституції України, в органах прокуратури 
здебільшого використовуються виправдані жит-
тям і перевірені практикою форми прокурорсь-
кого нагляду і процесуальні засоби реагування 
на виявлені порушення закону; склався дуже чіт-
кий і злагоджений механізм прокурорського на-
гляду, а прокурори і слідчі, в основній своїй ма-
сі, мають досить високий теоретичний і профе-
сійний рівень. Але враховуючи нові перспективи 
розвитку інституту прокуратури, актуальним по-
стає питання організації роботи так, щоб усіляко 
сприяти зміцненню режиму законності в державі 
і посиленню боротьби зі злочинністю, щоб робо-
та органів прокуратури відповідала тим високим 
вимогам, які поставлені Конституцією України 
та Законом України “Про прокуратуру”. 

Завдання полягає в тому, щоб підвищити 
роль керівників органів прокуратури - від проку-
рора району до Генерального прокурора України 
- в успішному здійсненні оперативного контро-
лю за роботою підлеглих прокурорів і слідчих. У 
багатогранній діяльності органів прокуратури 
переважне значення приділяється встановленню 
чіткої і злагодженої роботи усіх ланок прокурор-
ської системи, взаємодії з іншими державними 
органами і громадськими організаціями, пого-
дженості в проведених заходах між управління-
ми і відділами однієї і тієї ж прокуратури, забез-
печенню єдності і цілеспрямованості в повсяк-
денній прокурорській практиці і, нарешті, ком-
плексному підходу до рішення завдань по зміц-
ненню законності і правопорядку. 

Підвищення ефективності прокурорського 
нагляду як у цілому, так і по окремих його галу-
зях, - нині найбільш актуальна проблема управ-
ління в органах прокуратури. 

У даний час діяльність прокуратури не може 
бути по-справжньому ефективною, якщо при її 
здійсненні не будуть застосовуватись досягнення 
науки в організації управління і праці. Можна го-
ворити щонайменше про три критерії внутрі-
шньої диференціації управлінсь-кої праці. По-
перше, розходження в характері і змісті управ-
лінської діяльності залежать від того, на якому 
ієрархічному рівні вона протікає. По-друге, роз-
ходження в характері конкретних управлінських 
дій зумовлені посадовим статусом службовців 
того самого рівня ієрархії. По-третє, управлінсь-
ка праця може розрізнятися в залежності від то-
го, на якій стадії управлінського процесу вона 
особливо значима. 

Другий критерій дозволяє розмежувати 
управлінську працю на керівну, виконавчо-
розпорядницьку і допоміжну (технічну) діяль-
ність на визначеному рівні системи управління. 
Керівна діяльність у сфері управління виража-
ється в постановці конкретних цілей і завдань і в 
рішенні принципових питань щодо засобів і ме-
тодів їхнього досягнення, а також у визначенні 
компетенції підвідомчих органів управління й 
окремих посадових осіб.  

Незважаючи на наявність специфічних 
особливостей у характері праці працівників ор-
ганів прокуратури і розходження в їхньому по-
садовому положенні, у цілому праця в органах 
прокуратури є управлінською. Управлінська пра-
ця має загальні ознаки: зміст; завдання; об’єкт; 
предмет; засоби; результат (продукт). 

1. Змістом управлінської праці є комплекс 
заходів, які можна розмежувати на управлінські 
рішення, управлінські дії [5, c.216] та реально 
здійснювані за ними операції, що характеризу-
ються виконанням співробітником чи групою 
співробітників визначеної частини роботи для 
одержання відповідного продукту праці. Уста-
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новлювана послідовність здійснення операцій у 
цілому складає технологію відповідного трудо-
вого процесу. В основі трудового процесу ле-
жить його організація. Вона з'єднує живу працю 
працівників зі знаряддями і предметами праці. 
На організацію праці впливають різні фактори: 
предмет праці, якість знарядь праці, умови, в 
яких здійснюється процес праці, кваліфікація 
виконавців, ступінь регламентації трудових про-
цесів і операцій нормами права, традиції, умови 
праці для працюючих і ін.  

2. Завдання організації трудового процесу 
полягає в найбільш раціональному використанні 
праці, його знарядь і предметів праці, тобто оде-
ржати продукт із найменшими витратами праці, 
часу і засобів(матеріалів). 

3. Об'єктом управлінського впливу праців-
ників органів прокуратури і відповідно об’єктом 
управлінської праці є люди. Начальник органу, 
підрозділу дає вказівки підлеглим йому праців-
никам, тобто його дії, незалежно від їхніх цілей, 
спрямовані на об'єкти управління, тобто на лю-
дей. Об'єкт управлінської праці є похідним від 
об’єкта організаційної праці, який є якісно неод-
норідний, тому що містить у собі і матеріально-
речові компоненти, і людський фактор. Тому 
можна говорити про два аспекти упорядкованос-
ті стану об’єкта управління: про забезпеченість у 
потрібних обсягах і пропорціях необхідними ма-
теріально-речовими елементами і про організо-
ваність і готовність людей виконувати завдання, 
що стоять перед ними.  

4. У спеціальній літературі з управління 
виробництвом поширена думка, що безпосеред-
нім предметом управлінської праці є інформація, 
а його результатом - прийняте рішення [5, c.225]. 
Предметом управлінської праці працівників про-
куратури є інформація про стан системи управ-
ління, криміногенну ситуацію; про рішення, 
прийняті суб'єктом управління; про реалізацію 
прийнятих рішень тощо. Що стосується рівня 
інформованості, то керівник повинен знати усе, 
що відбувається в апараті прокуратури та на міс-
цях: організовувати роботу так, щоб керівництво 
було повідомлене про зміни, що відбуваються 
незалежно від сфери та галузі прокурорського 
нагляду, а особливо про зміни у правовому регу-
люванні, як з боку керівників структурних під-
розділів, так і від вищестоящого керівника. 

5. До засобів праці відносяться знаряддя й 
умови праці, за допомогою яких людина впливає 
на предмет праці. Знаряддям управлінської праці 
працівника органів прокуратури є способи закрі-

плення й обробки інформації. Продуктом праці є 
прийняті ним рішення чи зафіксовані у відповід-
них документах факти. Праця в сфері управління 
в органах прокуратури – це переважно розумова, 
творча яка вимагає витрат психічної енергії. 
Управлінська діяльність органів внутрішніх 
справ носить мобільний характер. Вона потребує 
від кожного працівника ініціативи, творчого під-
ходу до рішення постійно виникаючих нових 
нестандартних ситуацій. 

6. Безпосереднім практичним результатом 
управлінської праці є визначений стан упоряд-
кованості об'єкта управління й зумовлена цим 
ефективність його функціонування і розвитку [6, 
c.244]. Тобто досягнення визначеної мети необ-
хідного чи бажаного стану об'єкта. Результатив-
ність прокурорського нагляду багато в чому ви-
значається досконалістю методики його здійс-
нення. Під методикою прийнято розуміти сукуп-
ність організаційних, тактичних і технічних за-
собів і прийомів здійснення нагляду за точним 
виконанням законів [3, c.83]. Тактичні прийоми 
розробляються на основі узагальненого досвіду 
роботи прокурорів, досягнень логіки, психології, 
наукової організації праці для рішення конкрет-
них питань обґрунтованості, доцільності а також 
послідовності застосування організаційних і пра-
вових засобів прокурорського нагляду. 

Методи науково обґрунтованої організації 
управління і праці в органах прокуратури містять 
у собі: уміння керівника згуртувати навколо себе 
колектив прокуратури, і домогтися свідомого 
виконання своєї волі в сполученні з особистою 
відповідальністю й ініціативою кожного праців-
ника; упровадження позитивного досвіду органі-
зації роботи, контролю за правильністю і своєча-
сністю виконання прийнятих рішень; живу орга-
нізаторську діяльність, що виключає "паперове" 
керівництво; дотримання вимог підбору, розмі-
щення і виховання кадрів; підвищення ефектив-
ності прокурорського нагляду й удосконалюван-
ня діяльності органів прокуратури по всіх її на-
прямках; підвищення рівня виконавчої дисцип-
ліни та попередження її порушень; нормування 
прокурорської праці та її оптимального наванта-
ження. Одним з основних напрямків наукової 
організації управлінської праці є проблема, по-
в'язана з поділом і кооперуванням праці. Поділ 
праці є об'єктивно необхідним через його склад-
ність, розосередження в часі і просто-рі і полягає 
у відокремленні різних видів трудової діяльнос-
ті. Раціональний поділ праці - одна з найважли-
віших умов побудови оптимальної системи і 
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структури управління в органах прокуратури, 
найкращої організації взаємодії між визначени-
ми підрозділами. 

У вирішенні завдань організації управ-
лінської праці, вдосконалюванні апарату управ-
ління і методів його роботи, поліпшенні викори-
стання робочого часу і скорочення управлінсь-
ких витрат особливе місце належить нормуван-
ню. Не може бути правильно організована будь-
яка робота в апараті управління, якщо не відомо, 
скільки часу і скільки працівників буде потрібно 
для її виконання. Кількість працівників обласних 
апаратів у різних регіонах коливається, питома 
вага від загальної кількості коливається від 23% 
до 33%. Постає питання також, чому в прокура-
турі, наприклад, Луганської області 24% праців-
ників в обласному апараті працює при 39 проку-
ратурах, а в прокуратурі Львівської області - 
36,33%. Дані показники насторожують і дають 
додаткову підставу для проведення спеціальних 
досліджень [7, c.12]. Як підтвердження ненауко-
вого підходу до розподілу в органах прокуратури 
кількості керівників, можна навести приклад 
Львівської області: з 360 працівників 111 працю-
ють в апараті, 36 прокурорів, 36 заступників - вже 
половина всього штату - керівники. По Львівській 
області внесли конкретні пропозиції і поставили 
питання про скорочення обласного апарату на 10%, 
що також, на нашу думку, потрібно провести і на 
місцях диференційовано [7, c.12]. 

Істотні розходження праці керівників, фа-
хівців і технічних виконавців викликають необ-
хідність застосування різних методів норму-
вання, які служать в основному для встановлення 
правильних пропорцій між окремими категорія-
ми працівників, побудови раціонального апарата 
управління, планування необхідних планів і фо-
ндів заробітної плати. Крім того, нормування 
служить засобом визначення економічної ефек-
тивності заходів щодо вдосконалювання органі-
зації праці й оцінки їх результативності. Напри-
клад, на повторювані роботи міжгалузевого ха-
рактеру (машинописні, статистичні тощо) розро-
бляються єдині норми часу. Ведеться розробка 
норм на роботи, пов'язані з плануванням, бухгал-
терським обліком, матеріально-технічним поста-
чанням та іншими функціями управління міжга-
лузевого характеру. 

Прокуратура, мабуть, єдина установа, де не 
використовується метод нормування, хоч на сьо-
годні відчувається гостра необхідність у науко-
вому розрахунку робочого часу та штатної чисе-
льності працівників органів прокуратури. Щоб 

вирішити дані питання, на наш погляд, потрібно 
зайнятись поглиблено даним питанням на рівні 
Інституту Генеральної прокуратури України з 
підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих 
кадрів та науково-практичних розробок з питань 
організації роботи на основних напрямах проку-
рорської діяльності тим більше, що попередній 
досвід таких досліджень існує. 

За часів СРСР у Всесоюзному інституті з 
вивчення причин та розробки заходів попере-
дження злочинності у 1979 році було завершене 
дослідження, присвячене вивченню витрат робо-
чого часу в обласній (крайовій, АРСР) прокура-
турі. Дане дослідження охоплювало поряд з ін-
шими напрямками праці і розподіл робочого ча-
су прокурорів обласної ланки на основні напря-
ми праці. Опитування нами практичних праців-
ників апарату прокуратури Чернівецької області 
підтвердило, що результати наведеного дослід-
ження є дійсними, за рідкими винятками, і досі. 
Отже, відповідно було встановлено у досліджен-
ні і підтверджено працівниками прокуратури, що 
на сьогодні витрати часу керівниками структур-
них підрозділів обласної прокуратури на: управ-
лінські види робіт від сумарної величини стано-
влять близько 30%; працю, що пов’язана з безпо-
середнім здійсненням прокурорського нагляду, 
становлять від сумарної величини близько 60 %. 

Причому, чим вищий за своїм службовим 
становищем прокурор, тим більшу питому вагу в 
фонді його робочого часу займає управління. 
Так, прокурори областей на управління витра-
чають близько 50-60% свого робочого часу, а на 
прокурорсько-наглядові функції – близько 30-
40%. Отже, керівники прокуратур обласної лан-
ки не здійснюють управління в чистому вигляді. 
Це пов’язане не лише з тим, що відповідно до 
норм законодавства та внутрішніх наказів Гене-
рального прокурора, пов’язаних із функціону-
ванням різних напрямків прокурорської діяльно-
сті на керівника прокуратури покладено багато 
наглядових повноважень, але із тим, що задля 
підвищення ефективності наглядової діяльності 
на керівників покладено і ряд повноважень, які 
не залежать від посади прокурора. Наприклад, 
відповідно до наказу Генерального прокурора 
України “підтримання державного обвинувачен-
ня вважається службовим обов’язком кожного 
прокурора”; керівникам прокуратур наказано 
“особисто брати участь у судовому розгляді 
кримінальних справ, залучати до цього праців-
ників апаратів обласних і прирівняних до них 
прокуратур; персональний склад таких обвину-



Проблеми організаційно-правового забезпечення наук. організації управління в органах прокуратури України 

106                                             Науковий вісник Чернівецького   університету. 2001. Випуск 121. Правознавство. 

вачів затверджувати відповідним прокурорам; 
контроль за якістю підтримання державного об-
винувачення такими працівниками покладено на 
заступників прокурорів, які за розподілом 
обов’язків відповідають за цю ділянку роботи” 
[1]. До того ж відповідно до листа Генерального 
прокурора України від січня 1997р. керівникам 
прокуратури рекомендовано підтримувати дер-
жавне обвинувачення у суді не рідше разу на мі-
сяць. На практиці ж, наприклад, після перших 
перевірок в прокуратурі Автономної Республіки 
Крим було зафіксовано, що, зокрема, керівники 
республіканської та підпорядкованих прокуратур 
та їх заступники практично до суду не ходили. 
Особисто підтримували державне обвинувачення 
2-3 рази в рік, посилаючись на зайнятість, заван-
таженість у роботі по іншим напрямкам, хоч бу-
ли й такі, які ходили в місяць по 3-4 рази і на за-
вантаженість не скаржились. Тому було запро-
поновано кожному міському прокурору підтри-
мувати держане обвинувачення щомісячно в 
обов’язковому порядку [7, c.66]. В результаті 
поліпшилась якість касаційних подань і більш 
зрозумілими та явними стали слідчі помилки.  

Усе це лише підтверджує необхідність 
встановлення твердих нормативів управлінської 
праці, критерії визначення її якості, методику 
визначення ефективності праці окремих ланок 
органів прокуратури та критерії визначення ефе-
ктивності як власне управлінської праці, так і 
праці за окремими напрямками прокурорського 
нагляду. Оскільки ефективність діяльності керів-
ників органів прокуратури не можна визначати 
лише за ефективністю їх управлінської праці, а 
необхідно її визначати у сукупності з ефективні-
стю його праці з окремих напрямків прокурорсь-
кого нагляду. Необхідні ж витрати часу на конк-
ретні роботи можуть бути визначені за заздале-
гідь розробленими нормами часу (якщо вони бу-
дуть розроблені у відповідності з потребами сьо-
годення) або (при їхній відсутності) шляхом без-
посереднього вивчення витрат робочого часу з 
використанням методів обробки відповідних фа-
ктичних даних. 

Реформування управління необхідно оці-
нювати не за витраченими зусиллями й коштами, 
а, передусім, за рівнем ефективності управлінсь-
кої діяльності та досягнутому в результаті ефек-
ту. Тому реформування повинно здійснюватися у 
строгій відповідності між його метою, нормати-
вно встановленими функціями цих органів, їх 
практичними діями і соціальними результатами. 

Ефективність прокурорського нагляду в 
загальній формі можна визначити як найбільш 
успішне, з мінімальною витратою часу і проце-
суальних засобів виконання прокурором завдань, 
поставлених перед ним законом і Генеральним 
прокурором України по зміцненню законності, 
ліквідації злочинності й усуненню причин, що її 
породжують. При цьому варто чітко розрізняти 
ефективність прокурорського нагляду як самостій-
ної форми діяльності держави, ефективність роботи 
відповідних ланок органів прокуратури та ефекти-
вність праці прокурорів, однією з складових якої 
може виступати залежно від становища прокурора, 
управлінська праця [9, c.24]. Ці види ефективності 
відрізняються один від одного як загальне, приват-
не й одиничне. В основі цієї відмінності лежить 
розходження понять прокурорського нагляду, ро-
боти органів прокуратури, праці прокурорів з різ-
них напрямків прокурорського нагляду й управлін-
ської праці прокурорів. 

За своїм змістом праця прокурорів являє 
собою реалізацію функцій, покладених на органи 
прокуратури, шляхом здійснення визначених дій 
у межах і формах, установлених законом. При 
цьому праця прокурора, як і будь-яка праця, ви-
магає витрати фізичної і психічної (нервової) 
енергії.  

Працю прокурора не можна оцінювати 
тільки кількістю "зробленої продукції". Але це 
не означає, що його не можна оцінювати взагалі. 
За такими показниками, як раціональність вико-
ристання робочого часу, своєчасність і доброякі-
сність виконання обов'язків, ми і сьогодні може-
мо вимірювати ефективність праці прокурорів. 
Тобто думка, начебто управлінська праця не є 
безпосередньо продуктивною, приховує у собі 
небезпеку неправильного розподілу трудових 
ресурсів між сферою управління й діяльністю, 
що їх опосередковує. 

Управлінська ефективність ґрунтується 
переважно на особистому досвіді або на особис-
тих якостях. Як відомо, людина, яка займається 
розумовою працею, не виробляє чогось такого, 
що само собою є ефективним. Вона «видає» 
знання, інформацію, ідеї, а не матеріальну про-
дукцію [8, c.132]. Тому розумова праця не підля-
гає кількісному виміру. Не визначається вона і її 
витратами. Про неї судять за її результатами.  

Виходячи із загального розуміння ефектив-
ності праці, під ефективністю управлінської пра-
ці в органах прокуратури належить розуміти ре-
зультативність досягнення мети прокурорської 
діяльності, визначеної Конституцією та законом 
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України “Про прокуратуру”, що отримана при 
дотриманні умов максимально можливої еконо-
мії суспільної праці та інших витрат, за умов до-
тримання повноважень, що їм надані законом. 

Чітке визначення цілей, що стоять перед 
прокуратурою, дає можливість встановити, на-
скільки успішно здійснюється прокурорська ро-
бота. Очевидно, що загальні цілі в прокурорській 
діяльності та в управлінні органами прокуратури 
незмінні, оскільки визначені в Законі України 
"Про прокуратуру" і однакові для всіх прокура-
тур, їх підрозділів і прокурорів. 

Мета припускає постановку завдання і те, 
до чого необхідно прийти в результаті її вирі-
шення. Результат підбиває підсумок діяльності і 
дозволяє зробити висновок про те, наскільки він 
відхилився від мети. Саме з цих позицій най-
більш ефективною буде управлінська діяльність, 
у найвищій мірі реалізуюча поставлену мету. 

Які ж напрямки підвищення ефективності і 
якості управлінської праці працівників прокура-
турі? Перший – поліпшення підбору, розміщення 
і перепідготовки кадрів, постійне вдосконалю-
вання виховної роботи з ними. Другий напрямок 
стосується вдосконалювання відносин між кері-
вниками і підлеглими, що впливають на ефекти-
вність і продуктивність управлінської праці. 
Третій напрямок - підвищення культури та дис-
ципліни праці. Четвертий – удосконалювання 
управління й організації праці в самій прокура-
турі, тобто від створення умов для прийняття 
оптимальних рішень і їхньої реалізації [2, c.79]. 
Правильне співвідношення між кількісними і 
якісними показниками статистичної звітності, 
що включають і контрольні показники, створює 
умови для правильної організації управління в 
органах прокуратури. 

Нині центр ваги всієї дослідницької роботи 
в галузі технології управління припадає саме на 
розробку проблем раціоналізації управління. Бі-
льше того, аналіз літератури показує, що вже 
склався цілий напрямок (так звана школа прийн-
яття рішень), який розглядає механізм управлін-
ня з погляду прийняття рішень.  

Одним з радикальних засобів усунення не-
доліків в інформаційному забезпеченні прокуро-
рів є впровадження в органах прокуратури су-
часних технічних засобів, що дозволяють нако-
пичувати необхідні для прокурорів зведення в 
зручній для огляду формі, негайно обробляти їх і 
в найкоротший час одержувати необхідну інфо-
рмацію для практичних висновків.  

Що стосується допоміжних (технічних) 
операцій в управлінській діяльності, то відразу ж 
підкреслимо, що в останні десятиліття їх роль у 
забезпеченні ефективності управління різко зро-
сла і немає підстав сумніватися в тім, що ця тен-
денція буде розвиватися. Успішне рішення все-
зростаючих завдань управління припускає викори-
стання колосальних масивів інформації, що немо-
жливо без застосування новітніх технічних засобів 
для її збору, передачі, збереження й обробки.  

Одним з кроків концептуального підходу 
до інформатизації органів прокуратури є той 
факт, що розроблена концепція інформатизації і 
комп'ютеризації органів прокуратури, яка в міру 
можливостей впроваджується – в усіх сферах 
придбання комп'ютерної техніки йде в єдиному 
руслі. У перспективі в усіх обласних прокура-
турах будуть створені локальні обчислювальні 
мережі, що поєднуватимуться в корпоративну 
обчислювальну мережу органів прокуратури 
України. На сьогодні по модемному зв'язку упро-
ваджується система статистичної звітності; пе-
редаються відновлення до системи законодавст-
ва.  Один з основних компонентів системи авто-
матизації діловодства - електронна пошта. 

Щодо поліпшення рівня діловодства, то 
розробляється система документообігу, яка ще 
проходить апробацію в міжнародному управ-
лінні загального нагляду. Найбагатший досвід за 
методикою використання в м.Києві в міській 
прокуратурі, де на сьогодні вже апробують сам 
документообіг у повному обсязі. Якщо вони 
впровадять цю систему, то зможуть взагалі від-
мовитися від паперового документообігу там, де 
це припустимо [7, c.52]. Використання новітньої 
техніки при зборі й обробці інформації, а також 
підготовці вихідних даних для ухвалення рішен-
ня - шлях, з якого починається корінне поліп-
шення управління. 

Визначальними елементами ефективної 
організаційно-управлінської діяльності є харак-
тер взаємовідносин, рушійні сили та процеси 
прийняття рішень. Активно впливають на зрос-
тання ефективності роботи систематичний конт-
роль за якістю і строками виконуваної роботи, 
використання науково обґрунтованих нормативів 
витрат праці на здійснення конкретних управлін-
ських рішень, ефективне використання управлін-
ської техніки, сприймання й опанування передо-
вими прийомами роботи [8, c.133]. 

Тому розв’язання проблеми досягнення 
високої ефективності управління залежить від 
багатьох чинників: техніко-технологічних, фі-
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нансово-економічних, політико-правових, мора-
льно-ідеологічних, організаційно-управлінських 
і професійно-особистих якостей прокурорів. Са-
ме у процесі управління і пов'язуються всі умови, 
важелі й засоби, що сприяють досягненню по-
ставленого завдання. Тому шлях до досягнення 
високої ефективності будь-якого виду суспільної 
праці лежить через підвищення ефективності 
управлінської діяльності.  

Розглянувши основні аспекти наукової ор-
ганізації управлінської праці, важливо під-
креслити необхідність комплексного впрова-
дження їх у практику роботи апарату прокурату-
ри. Тільки комплексне впровадження, усіх без 
винятку, необхідних її аспектів і засобів, вклю-
чаючи комп’ютери, дозволить досягти ефектив-
ності управління в цілому. 

Для того, щоб точно сказати, наскільки ке-
рівник прокуратури якісно і вчасно виконав свої 
обов'язки, самі ці обов'язки і терміни їх виконан-
ня повинні бути встановлені в законі, це по-
перше. По-друге, необхідно розробити типові по-
ложення про прокуратури областей, міст і районів, 
а також положення про галузеві відділи прокура-
тур. По-третє, потрібно повсюдно розро-бити і 
прийняти посадові інструкції, у яких точно вказати 
права й обов'язки кожного працівника даної проку-
ратури, показники оцінки їх праці [9, c.33].  
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Summary 

The article deals with problems of organizational-legal maintenance of scientific organization of ad-
ministration in public prosecutor’s office, some propositions on improvement of legislation about organiza-
tion and activity of public prosecutor’s office of Ukraine. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ ВІД ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ ТА  

ДІЙОВОГО КАЯТТЯ 

 

Добровільна відмова від вчинення злочину 
та дійове каяття – це два найбільш важливих і 
актуальних інститути сучасного кримінального 
права, оскільки вони є яскравими проявами лібе-
ралізації та гуманізації держави в сфері реаліза-
ції кримінально-правової політики. Криміналь-
ний закон надає особі, яка вже розпочала злочин, 
можливість відмовитись від подальших злочин-
них дій, і тим самим, залишитися поза межею 
кримінальної відповідальності або, вчинивши 
злочин, прикласти свої зусилля для того, щоб 
відвернути завдані збитки чи усунути заподіяну 
шкоду, і таким чином, створити підгрунтя для 
пом’якшення покарання.   

Добровільна відмова від вчинення злочину 
– це фактичне, дійсне, повне, своєчасне та безпо-
воротне припинення особою за своєю волею під-
готовчих дій чи виконання складу злочину при 
усвідомленні наявної можливості їх завершення 
(ст. 17 КК України). 

Добровільна відмова від вчинення злочину 
має деяку подібність із дійовим каяттям. Однак, 
перш, ніж перейти до розмежування добровіль-
ної відмови від дійового каяття необхідно роз-
глянути юридичний зміст самого діяльного каят-
тя. Під дійовим каяттям, на думку Нікуліна С.І., 
слід розуміти таку соціально-корисну юридично-
значиму поведінку особи, яка вчинила злочин, 
мотивами якої виступають будь-які внутрішні 
спонукання [3, с.12]. 

 Павлова О.К. вважає, що дійовим каяттям 
прийнято називати позитивну післязлочинну по-
ведінку, передбачену нормами кримінального 
закону в якості підстави для пом’якшення кри-
мінального покарання чи для повного звільнення 
в деяких випадках від кримінальної відповідаль-
ності та покарання [4, с.25]. 

На нашу думку, вивчення юридичного змі-
сту дійового каяття повинно вестись у межах 
комплексного розгляду об’єктивних і суб’єктив-
них ознак позитивної післязлочинної поведінки. 
Розгляд вказаних елементів структури дійового 
каяття дозволить більш глибоко розкрити кримі-
нально-правову сутність даного різновиду пра-
вової поведінки. 

Суб’єктом дійового каяття, тобто особою, 
яка відвертає настання шкідливих наслідків зло-
чинного діяння чи іншим способом їх ліквідовує, 
виступає безпосередній виконавець злочинного 
діяння чи один із співучасників. 

Самостійним елементом поведінки у ви-
гляді дійового каяття є суб’єктивна сторона. Од-
ним з важливих моментів, які її характеризують є 
мотиви, які обумовлюють вчинення відповідних 
дій. Спектр мотивів досить широкий: жалість до 
потерпілого, співчуття його родичами, сором 
перед оточуючими, совість. Виникнення мотиву 
дійового каяття можна розглядати як процес 
контрмотивації дій винного після вчинення зло-
чину. Контрмотивом, як правило, стає один із тих 
мотивів, який в ході їх боротьби на стадії прийнят-
тя рішення був відкинутий суб’єктом. Є цікавим 
твердження Тарарухіна С.А. про те, що мотиви ді-
йового каяття відрізняються від мотивів добровіль-
ної відмови тільки по формі вираження, а по своє-
му змісту співпадають і характеризуються суспіль-
но корисною направленістю [5, с.121]. 

На нашу думку, з даною точкою зору важ-
ко погодитися, оскільки суспільно корисною на-
правленістю при дійовому каятті наділені самі 
дії особи, а мотиви такої післязлочинної поведі-
нки можуть і не бути суспільно корисними ( ба-
жання помсти співучасникам, почуття солідар-
ності з особами які діють в соціально корисному 
напрямку ). Виходячи з мотивів дійового каяття, 
можна визначити мету, яку переслідує винний. 
Як правило, найближчою, а нерідко і кінцевою 
метою є саме по собі вчинення, вказаних у зако-
ні, соціально корисних дій.  

Об’єктом дійового каяття є викликані вчи-
ненням злочину відступи від встановленої нор-
ми, аномалії, зміни в складному механізмі суспі-
льних відносин, тобто злочинні та інші шкідливі 
наслідки діяння. Суб’єкт дійового каяття докла-
дає свої позитивні зусилля для того, щоб відно-
вити, порушену злочином,  гармонію суспільних 
відносин. Об’єктивна сторона, на нашу думку,  
полягає в таких діях: відвернення шкідливих на-
слідків злочинного діяння; відшкодування нане-
сених збитків; усунення спричиненої шкоди; на-
дання правоохоронним органам допомоги в роз-
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критті злочинів. Таким чином, дійове каяття 
можна визначити як активну, добровільну пове-
дінку особи, що вчинила злочинне діяння, яка 
направлена на ліквідацію, відвернення чи змен-
шення фактичних шкідливих наслідків вчинено-
го або надання допомоги правоохоронним орга-
нам у розкритті вчиненого злочину. 

Враховуючи те, що дійове каяття та добро-
вільна відмова від вчинення злочину схожі між 
собою (в обох випадках особа що вчинила суспі-
льно небезпечне діяння бажає зменшити спричи-
нену шкоду або не допустити її настання), між 
названими інститутами кримінально-правової 
науки є суттєва різниця.  

1. Основна відмінність між ними полягає  
в тому, що добровільна відмова може мати місце 
лише при незакінченому злочині, тоді як дійове 
каяття можливе після закінчення злочину. Од-
нак, діяльне каяття може мати місце не тільки 
після закінчення злочину, але і після закінченого 
замаху ( в тих випадках, коли добровільна відмо-
ва не можлива). Отже, межа між добровільною 
відмовою та діяльним каяттям проходить по фа-
кту настання шкідливих наслідків. 

2. Термін “каяття” означає, що мотивом 
післязлочинної поведінки є моральні спонукан-
ня, які проявляються у спробах “згладити” спри-
чинену шкоду. Добровільна відмова як вже за-
значалось, може бути мотивована  будь-якими 
спонуканнями, в тому числі і страхом перед по-
карання [6, c.228]. 

3. Дійове каяття, на відміну від добровіль-
ної відмови, не виключає злочинності діяння. 
Винувата особа несе кримінальну відповідаль-
ність, а її каяття враховується судом при призна-
ченні покарання в якості обставини, що пом’як-
шують покарання ( п. 1 ч.1 ст. 66 КК України). 
Як виняток, кримінальний закон передбачає мо-
жливість звільнення від кримінальної відповіда-
льності при дійовому каятті. Наприклад, згідно з 
ч.3 ст.369 КК України, особа, яка дала хабар, у 
тому разі звільняється від кримінальної відпові-
дальності, якщо відносно неї мало місце вима-
гання хабара або якщо після давання хабара вона 
добровільно заявила про це до порушення кри-
мінальної справи щодо неї органу, наділеному 
законом правом на порушення кримінальної 
справи. У ч.3 ст. 263 КК України зазначається, 
що особа, яка добровільно здала вогнепальну 
зброю, бойові припаси, вибухові речовини або 
вибухові пристрої, що зберігались у неї без від-
повідного дозволу, звільняється від кримінальної 
відповідальності. 

Постановою Пленуму  Верховного Суду 
України від 8 липня 1994 року №6 “Про  судову 
практику  в справах про розкрадання, виготов-
лення, зберігання та інші незаконні діяння зі 
зброєю, бойовими припасами або вибуховими 
речовинами” у пункті 14 дано керівне роз’яс-
нення “звернути увагу судів, що під добровіль-
ною здачею вогнепальної зброї, бойових припа-
сів або вибухових речовин, що є підставою для 
звільнення від кримінальної відповідальності 
згідно ч.3 ст.263 Кримінального кодексу, необ-
хідно розуміти такі дії, коли особа, маючи мож-
ливість і надалі володіти та зберігати будь-який 
із вказаних предметів, незалежно від мотивів, за 
власним бажанням передає їх у відповідний дер-
жавний орган. Причому ці дії не повинні бути 
зумовлені тим, що представникам відповідних 
органів стало відомо про незаконне зберігання 
зброї, бойових припасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв. 

Сам факт заяви при затриманні чи обшуку 
про бажання добровільно здати вогнепальну 
зброю, бойові припаси, вибухові речовини або 
вибухові пристрої не можуть визнаватись підста-
вою для звільнення від відповідальності і пови-
нен ретельно перевірятись і оцінюватися в суку-
пності з іншими доказами. 

Особа, яка добровільно здала вогнепальну 
зброю, бойові припаси або вибухові речовини, 
звільняється від кримінальної відповідальності і 
за їх незаконне придбання, виготовлення і носін-
ня” [2, с.231]. Окрім зазначених  випадків,  Кри-
мінальний кодекс 2001 року зазначає, що особа, 
яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості 
звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо вона після вчинення злочину щиро покая-
лась, активно сприяла розкриттю злочину і по-
вністю усунула завдані нею збитки або усунула 
заподіяну шкоду (ст. 45). 

4. Остання відмінність полягає в тому, що 
каяття повинно бути дійовим, тобто особа пови-
нна поводити себе активно, на відміну від доб-
ровільної відмови, яка може проявлятися і в па-
сивній поведінці. 

Отже, проаналізувавши вищевказане, мо-
жна зробити такі висновки: добровільна відмова 
від вчинення злочину – це фактичне, дійсне, по-
вне, своєчасне та безповоротне припинення осо-
бою підготовчих дій чи виконання складу злочи-
ну при усвідомленні наявної можливості їх заве-
ршення; доцільно було б звернути увагу на те, 
що у нині діючому Кримінальному кодексі Укра-
їни діяльному каяттю не приділяється належної 
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уваги, а тому на законодавчому рівні необхідно 
закріпити поняття “дійове каяття”- це активна 
добровільна поведінка особи, яка вчинила суспі-
льно небезпечне діяння, спрямована на усунення, 
відвернення чи зменшення фактичних шкідливих 
наслідків вчиненого або надання допомоги пра-
воохоронним органам у розкритті вчиненого 
злочину; вважаємо також за необхідне в Кримі-
нальному кодексі України також закріпити 
суб’єктивні та об’єктивні ознаки позитивної піс-
лязлочинної поведінки та її види; доцільно було 
б також приділити більше уваги позитивній піс-
лязлочинній поведінці, як обставині, що пом’як-
шує відповідальність і покарання особи. 
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ДІЯННЯ, ПОВ’ЯЗАНЕ З РИЗИКОМ 

 

Слово “ризик” відноситься до звичайних, 
життєвих термінів. З ризиком пов’язано безліч 
професій, наприклад, конструкторів нової техні-
ки, водолазів, пожежників, водіїв автомобілів, 
лікарів і т.і. Без ризику неможливі ініціатива, 
новотворчість, підприємливість. Вживаючи його 
по відношенню до різноманітних явищ, люди не 
завжди  замислюються над змістом цього термі-
ну, роллю, яку відіграє ризик у правовій, еконо-
мічній, професійній, управлінській діяльності. 
Виникає досить складна ситуація: об’єктивно 
ризик існує, про нього часто говорять, але спро-
би  з’ясувати, що слід розуміти під ризиком, при-
зводять до різноманітних, а інколи і протирічли-
вих суджень [1, с.8]. 

За словником  Даля вказується, що ризику-
вати – пускатись на невдачу, на невірну справу, 
відважитись, робити щось без вірних розрахун-
ків, діяти сміливо, надіятись на вдачу… Ризик – 
відвага, сміливість, рішучість. Ризик – благород-
на справ, не має справи без ризику [4, c.11]. Сло-
вник російської мови під редакцією С.І.Ожегова 
визначає ризик як можливу небезпеку, події на 
вдачу, на щасливий кінець, ризикувати – діяти, 
приймати рішення, приймаючи на себе можливі 
негативні явища, які можуть настати [9, с.626]. 
В.І.Серебровський зазначає, що слово ризик пор-
тугальського походження і означає скеля (risco) 
[16, с. 118]. Мореплавці  цим словом визначали 
небезпеку, яка  загрожувала їхнім кораблям. То-
му значення (“небезпека” чи “загроза небезпе-
ки”) досить стійко закріпилась за словом “ризик” 
в його основному розумінні. 

В  юридичний науці  аспект ризику має 
своєрідну історію. Категорія “ризик”  широко 
використовувалась в тлумаченні діючого права в 
20-ті роки ХХ ст. у зв’язку з поширенням явища 
про те, що відповідальність за цивільним правом 
повинна  базуватись на началах “спричинення”. 
В 30-ті роки в правову науку активно входить  
принцип “відповідальності за вину”. Концепція 
об’єктивної відповідальності, побудована на 
спричиненні, утримувала в собі елемент теорії 
“професійного ризику”, сутність якої зводилась 
до приватнопідприємницької діяльності: “Чий 
прибуток – того і ризик” [6, с.143].  

Основні розбіжності між юристами  зво-
дяться до слідуючих питань: по відношенню до 
яких правових явищ слід застосовувати термін 
“ризик” і якою категорією (об’єктивною чи 
суб’єктивною) він являється? 

Прибічники об’єктивної концепції ризику 
зводять зміст цього терміну переважно до мож-
ливої небезпеки; загрозі благам; можливій шко-
ді; явищам, що призводять до матеріальних 
втрат. У межах об’єктивної концепції пропону-
ється різноманітне розуміння сутності ризику: 
одні під ризиком розуміють  правомірну небез-
печну дію чи можливість небажаної випадковос-
ті [4, с.92];  інші – небезпеку виникнення не-
сприятливих наслідків (майнового чи особистого 
характеру) відносно яких невідомо, настануть 
вони чи ні [19, с.55]; треті – визначені явища, 
настання  яких містить можливість матеріальних 
втрат [13, с.11]. Зустрічаються судження про те, 
що ризик – це об’єктивна реальність і являє со-
бою небажаний соціальний результат, не скільки 
можлива, скільки ймовірна шкода,  або ризик – 
це випадкова небезпека, з якою закон пов’язує 
певні наслідки. 

Суб’єктивна концепція правового ризику 
знайшла своє обгрунтування в працях С.Н. Бра-
туся, В.А.Ойгензіхта, Л.К.Терещенко та інших 
юристів [4; 10, с.86]. Зміст даної концепції поля-
гає в тому, що ризик розглядається як суб’єк-
тивна категорія, яка характеризує психологічне 
відношення до результату власних і чужих дій.  

Поряд із відмінностями в понятті природи 
ризику йдуть суперечності і з приводу того, до 
яких правових явищ застосовується це поняття. 
Так, В.А.Ойгензіхт вважає, що ризик є підставою  
відповідальності в тих випадках, коли діяльність 
сама по собі не протиправна (протиправності в 
діяльності джерела підвищеної небезпеки не-
має), але може супроводжуватись  порушенням 
суб’єктивних прав іншої особи [11, с.216].  Кри-
терієм  розмежування цих двох видів ризику ви-
ступає протиправність. 

Два види ризику розрізняє В.Рассудовський: 
ризик договору і ризик за технічні рішення, причо-
му у другому випадку  ризик слід розуміти як сві-
домий та правомірний крок [13, с.11]. 
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А.І.Омельченко з поняттям “ризик” пов’я-
зує ідею захисту від шкідливих природних сил 
для запобігання господарських збитків [11, с.7-
12]. Автор виділяє два значення ризику: можли-
вість настання відомої події  і саму подію, на-
стання якої обумовлює майнову шкоду.  

В переліку обставин, що виключають сус-
пільну небезпечність і протиправність діяння 
згідно Кримінального кодексу 1960 року ризик 
не згадується. Однак згідно кримінального коде-
ксу прийнятого 5 квітня 2001 року однією із об-
ставин, що виключає кримінальну відповідаль-
ність є діяння, пов’язане з ризиком. Відсутність в 
кримінальному законодавстві норми, що стосу-
валася  “дозволеного” ризику стримувала науко-
ву та професійну ініціативу, перешкоджала  
швидко та ефективно запроваджувати в практику 
винаходи та відкриття, породжучи страх до но-
вого, що сприяло серйозним соціально-економіч-
ним втратам [15, с.104]. 

Багато слідчих і суддів припиняли подібні 
справи за відсутністю у вчиненому складу зло-
чину, визнаючи в ньому наявність дисциплінар-
ного чи іншого проступку. Такі рішення часто 
навіть не мотивувалися і у всіх випадках не мали 
досить обгрунтованої правової підстави. При 
будь-якому  вирішенні справи професійної смі-
ливості та господарської  ініціативи давалась 
негативна правова оцінка [18, с. 82]. Діяння, які 
пов’язані з ризиком, тобто професійний, в тому чи-
слі службовий, господарський ризик в новому за-
конодавстві сформульовано як самостійний вид 
правомірної, соціальної корисної поведінки, і він не 
може розглядатися ні як різновид інших видів такої 
поведінки, ні як щось загальне, яка об’єднує інші 
види соціально корисної поведінки поняття. 

Діяння, які пов’язані з ризиком, тобто ри-
зикують і той хто обороняється, і той хто затри-
мує, і особа, яка вчиняє акт крайньої необхіднос-
ті. Але у  всіх цих випадках ризик виступає як 
супутнє явище і в цьому змісті став як би скла-
довою частиною,  однієї із ознак основного діян-
ня, що викликане своїми особливими обставина-
ми (нападом, вчиненим злочином і протидією 
затримання, іншою небезпекою). В кримінально-
правовій літературі неодноразово ставилось пи-
тання про внесення в кримінальне законодавство 
норми  про ризик як обставини, що виключає 
суспільну небезпечність та протиправність діян-
ня. При цьому ряд авторів по-різному називали ри-
зик – виробничим, допустимим, нормальним, гос-
подарським, правомірним професійним, допусти-
мими науковим і виробничим і т.і.[18, с.17; 4, с.46]. 

А.Б. Сахаров, розкриваючи поняття ризи-
ку, вказує, що правомірний ризик слід називати 
професійним ( на відміну від звичайної назви – 
виробничий), що підкреслює дві суттєвих обста-
вини. По-перше, такий ризик можливий в будь-
якій сфері професійної діяльності – виробничій, 
науково-технічній, лікарсько-медичній і т.і. По-
друге, право на ризик має не будь-яка особа, а 
лише та, що професійно займається певною дія-
льністю і здатна забезпечити дотримання  умов 
правомірності такого ризику [15, с.112]. 

Ряд визначень поняття ризику давалися ба-
гатьма філософами та психологами. Зокрема, 
пропонується дефінувати ризик як дію на невда-
чу в умовах можливої небезпеки в сподіванні на 
щасливий кінець. На думку М.А. Котика, ризик – 
це дія (вчинок), що виконується в умовах вибору, 
коли існує  небезпека у випадку невдачі опинитися 
в найгіршому положенні,  ніж до вибору [5, с.257]. 

А.П.Альгін визначає ризик, як діяльність 
пов’язану з подоланням невизначеності в ситуа-
ції неминучого вибору, в процесі якого існує 
можливість кількісно та якісно оцінити   ймовір-
ність досягнення передбачуваного результату, 
невдачі та відхилення від мети [2, с.19-20].  

На нашу думку, в наведених поняттях не 
розрізняється правомірний і неправомірний ри-
зик, а вказані ознаки досить абстрактні і не до-
зволяють відмежувати професійний ризик від 
інших дій, тим більше від злочинних. 

У кримінально-правовій науці поняття ри-
зику трактується по-різному. Наприклад, 
М.С.Грінберг, характеризує виправданий профе-
сійний ризик, як правомірне створення небезпе-
ки з метою досягнення суспільно корисного про-
фесійного  результату, який не може бути отри-
маний звичайними неризикованими засобами [4, 
с.32]. 

На думку А.А.Піонтковського, нормальним 
виробничо-господарським ризиком необхідно вва-
жати такі дії особи, коли вона при виконанні своїх 
професійних обов’язків, хоча і може спричинити 
відому шкоду, для попередження якої приймає від-
повідні міри, але прагне  при цьому досягти суттє-
вого виробничого результату, який не може бути 
досягнутий  при даному рівні розвитку техніки ін-
шими засобами [12, с.37]. 

В.Мельникова під виправданим ризиком ро-
зуміє  можливість нанесення шкоди державним, 
суспільним чи особистим  інтересам при здійсненні 
особою професійної діяльності з метою  досягнен-
ня суспільно корисного результату [8, с.22].  
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В наведених визначеннях правомірного 
ризику відображені в більшій чи меншій мірі 
суттєві ознаки аналізуємого поняття. 

Професійний чи господарський ризик – у 
багатьох випадках незвичайний крок. На нього, 
як правило, здатні лише рішучі особистості, лю-
ди-новатори, які намагаються щось практично 
змінити до кращого, добитися прориву, нових 
соціально корисних результатів.  

Вищевикладене дозволяє зробити висно-
вок, що не є злочином спричинення шкоди охо-
ронюваним кримінальним законом інтересам при 
виправданому ризику для досягнення суспільно 
корисної мети. Діяння, пов’язане з ризиком, є  об-
ставиною, що виключає злочинність діяння, а його 
самостійне значення обумовлене наступними трьо-
ма моментами: 1) за своїм соціально-політичним 
змістом виправданий професійний ризик є суспіль-
но корисним діянням і тому правомірним; 2) за зо-
внішніми своїми ознаками йому притаманна подіб-
ність з певними кримінально караними діяннями; 
3) разом з тим правомірний ризик  є індивідуаль-
ним і за  рідкісним винятком суттєво відрізняється 
від інших обставин, що виключають кримінальну 
відповідальність. 
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THE ACTION CONNECTED WITH RISK 

 

Summary 

 
The article is deals with action connected with risk as a circumstance that exclude criminal 

responsibility. Conflicting opinions in connection with risk are analyzed in this reseach. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового 
вісника Чернівецького університету”  перейшла  на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, 
які подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і 
роздруковування електронно-обчислювальну техніку. 

1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows). 
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) по-

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошко-

джень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редак-

тор. 
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же 

прямим шрифтом. 
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений 

до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці 
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному. 

1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примір-
нику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - 
суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допуска-

ються! 
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого бо-

ку. 
 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 

0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а ре-
цензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки). 

2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер-

шому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фак-
тичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.  

2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-
кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті у алфавітному порядку згідно бібліографічного Держс-
тандарту. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну на-
зву й офіційне  джерело,  у  якому  він опублікований. Наприклад: 
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; 

її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірни-
ках. Наприклад:  
• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
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ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

ня абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії 
українською мовою. 
 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

• довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку 
з редколегією); 

• для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, який 
містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою 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. 
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