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УДК 34.09 

ЙОЗЕФ АЛОЇЗ ШУМПЕТЕР. ЯК ВИВЧАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ НАУКИ /  

ПЕР. З НІМ. Г. А. ЛАБОВКІНОЇ; ПЕРЕДМОВА ТА НАУКОВА РЕДАКЦІЯ  

ПЕРЕКЛАДУ М. В. НИКИФОРАКА 

    “Він ніколи не був початківцем” (Шпітгоф) 

 

З Чернівецьким університетом пов'язаний ранній етап наукової кар'єри одного з найвідоміших 

економістів та соціологів XX ст. Й. А. Шумпетера (1883-1950 pp.). Він народився 3 лютого 1883 р. в 

м. Триш (нині Трешт – Чехія). Після престижного Терезіанського ліцею у 1901-1906 pp. навчався на 

факультеті права і політичних наук Віденського університету. Здобувши ступінь доктора права, де-

який час займався юридичною практикою в Єгипті. 
Але Й. Шумпетер вирішив присвятити себе не праву, а вивченню економічної теорії. Його вчи-

телями в студентські роки були такі відомі вчені-економісти, як Бем-Баверк та Візер. У 1908 р. в 

Лейпцігу була опублікована перша велика теоретична праця Й. Шумпетера "Суть і головний зміст 

теоретичної політекономії". Вона стала формальною підставою для призначення (з допомогою впли-

вового Бем-Баверка) 25-річного науковця на посаду позаштатного професора правничого факультету 

Чернівецького університету, на якому викладались і дисципліни економічного профілю. У Чернівцях 

Й. Шумпетер працював неповні два навчальні роки. Але цей період був, безумовно, важливим у ста-

новленні його як університетського професора і вченого. Вже тоді коло його наукових інтересів було 

дуже широким, про що свідчить простий перелік нормативних курсів та спецкурсів, які він читав: 

"Фінансова наука", "Національна економія", "Народноекономічна політика", "Австрійське фінансове 

право", "Гроші, кредит і банки", "Аналіз Бем-Баверком економічних процесів", "Соціальне страху-

вання у взаємозв'язку із торговою і фінансовою політикою". Й. Шумпетер вів також "Семінар із наці-
ональної економії і фінансової науки", просемінар "Вправи з аналізу газетних повідомлень на еко-

номічні теми, особливо про процеси на ринку грошей". 

Протягом 1910-1911 pp. Й. Шумпетер створив свою другу велику працю – "Теорію економічно-

го розвитку". Вона вийшла з друку в Лейпцігу у 1912 р. Попри всю суперечливість оцінок, які вона 

викликала, ця праця принесла Й. Шумпетеру світове визнання у галузі економічної теорії. "Він ніко-

ли не був початківцем", – писав Шпітгоф у некролозі на смерть Шумпетера в 1950 р. 

В Чернівцях Й. Шумпетером було написано також низку статей, які мали важливе значення для 

його наступних економічних та соціологічних досліджень. Так, стосовно своєї знаменитої фундамен-

тальної праці "Капіталізм, соціалізм і демократія" 
 
(1942 р.) він стверджував, що ідеї її започатковані 

ще в 1910-1911 pp. в ході обговорень лекцій про державу і суспільство. Цікаві думки висловлено мо-

лодим вченим у брошурі "Як вивчати суспільствознавство", опублікованій у 1910 р. в серії видань 

чернівецької академічної спілки суспільствознавців. 

Звичайно, для молодого, але вкрай честолюбивого вченого Чернівці були лише передмовою до 

кар'єри. З 1912 по 1921 pp. він був професором Грацського університету, з 1925 по 1932 pp. – Боннсь-

кого, а з 1932 по 1950 pp., тобто до кінця життя – Гарвардського. Як гостьовий професор він викладав 

у Колумбійському університеті, у вузах Данії, Норвегії, Швеції, Японії. Деякий час був навіть мініст-

ром фінансів Австрійської республіки (1919 p.), спробував свої сили на посту керуючого приватним 

банком (1923-1924 pp.). 

Й. Шумпетера називають представником то австрійської школи, то англо-американської. Але 

мають рацію ті, хто вважає, що як людина і науковець він є перш за все громадянином світу, який 

ніколи не любив говорити про свою національність чи школу. Пам'ятають про нього і в Австрії, і в 

США, і на Україні. У 1998 р. в Чернівецькому університеті була проведена перша наукова конферен-

ція, присвячена вивченню і застосуванню наукової спадщини видатного економіста. Друга така кон-

ференція відбулась у 2003 р. Отже, університет відкриває для себе і України ще недостатньо вивчені 
грані життя і творчості Й. Шумпетера. Кроком у цьому напрямі можна вважати і публікацію україн-

ською мовою роботи Й.Шумпетера «Як вивчають соціальні науки». 



Йозеф Алоїз Шумпетер 
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ЯК ВИВЧАЮТЬ СОЦІАЛЬНІ НАУКИ 
 

Все частіше і голосніше звучить в найріз-
номанітніших колах питання щодо соціальних 

наук. Чому це так? Жодному фізику не спадає на 

думку запитати, як треба вивчати фізику. Її доро-

га ясна, вона веде вже добре розробленим навча-

льним курсом. Століттями зібраний досвід ви-

значив цю дорогу, і кожен з відносно малими 

індивідуальними відхиленнями йде нею. Чому ж 

по-іншому в сфері соціальних наук? Просто то-

му, що соціальна наука досить молода наука, то-

му що вона ще не закріпила своє місце в системі 
освіти, а також тому, що безпосередній практич-

ний інтерес притягнув у її сферу багато некомпе-

тентності, яка постійно стирає вже дійсні поло-

ження в суспільній системі. Соціальна наука мо-

лода. Хоча людство задумувалось над соціаль-

ними речами ще в сиву давнину, та до наукового 

вивчення цієї сфери звернулись в широкому ро-

зумінні тільки в останні 150 років. І сьогодні со-

ціальний навчальний предмет втиснутий між чу-

жі йому предмети, які його душать. Він не має 

нічого від систематики і досконалої форми при-

родничих предметів. Соціальна література вели-

кою мірою взагалі не має наукового характеру і 
всюди панує дилетантизм і як наслідок цього – 

недовіра і розчарування. Зрозуміло, що молода 

наука не може мати сталої системи  понять і  за-

гальновизнаних  методів, як інші  науки, котрі   
цього добились  в тисячолітній  праці, але  прак-

тичний  інтерес,  який дістається соціальній нау-

ці, терновий вінок популярності, який вона без-
сумнівно носить, це все ще більше погіршує. Тут 

мова йде про нас самих, про нашу долю, про на-

дії і побоювання, які торкаються і цікавлять ко-

жного, і тому ніде не можна здобути так дешево 

лавровий вінок, як тут. Це неминуче і з часом 

покращиться. Провісників покращення цього вже 

можна відчути, можливо, такого провісника мо-

жна вже в тому побачити, що наше питання зву-

чить все в ширших колах. 

Передусім потрібно собі чітко усвідомити, 

що не можна приступати до проблем соціальної 
науки непідготовлено, і не можна надавати вели-

кого значення усім відповідям, які при нагоді 
дають політики чи хтось інший на соціальні 
питання, як лікарським порадам якоїсь старої 
бабки. Можна самому легко переконатись, як 

важко, наприклад, давати відповіді на полі-
тичні питання, які можна дійсно отримати, які не 

приведуть відразу ж до протиріч і не   будуть   про-

тиставлені   очевидним   запереченням,   які   не   

містять упереджень, які врешті не зникають, ко-

ли їх хочуть використати або які часто зникають, 

як тільки зник настрій або окреме спостереження, 

внаслідок якого вони виникли. Насправді, хотіти 

дати відповідь на запитання, як наприклад щодо 

протекціоністського мита без підготовки і на осно-

ві непроаналізованих фактів, так само важко, як і 
хотіти атакувати озброєного ворога без зброї, пра-

цювати в каменоломні без знарядь праці. 
Соціальна наука – вчення про соціальні 

події; наука про те, що об'єднує державу і суспі-
льство, що визначає поведінку і долю прошарків 

суспільства і окремих індивідуумів, коротко ка-

жучи, наука про соціальне буття і становлення 

людини. Наше найбільше честолюбство було б 

задоволене, якби ми змогли описати ці соціальні 
події у всьому різноманітті, якби з розгляду історії 
людства випливало зразу ж також їх пояснення. 

Але так само як природничі науки не можуть нам 

просто дати картину оточуючої нас природи і як 

вони не можуть прямо навести нас на конструк-

цію такої картини, так само не можна і в соціа-

льній науці навіть і думати про те, щоб досягти 

безпосередньо цієї мети або прагнути тільки цьо-

го. В сфері природничих наук появились успіхи 

тільки після того, як навчились розкладати різ-
номанітність явищ, тільки після цього природни-

чі науки спеціалізувались. Так само і щодо соці-
альної науки. 

Перше відкриття, яке роблять, коли наближу-

ються до неї ближче, це те, що її область також 

розпадається на окремі частини, які істотно 

відрізняються одна від одної методами і змістом. 

По суті, не має соціальної науки, є тільки окремі 
соціальні науки. І ці соціальні науки не утворюють 

ніяким чином єдиної будівлі або єдиного органічно-

го цілого. Вони виникли в міру виникнення потреби 

в них, і вони нітрохи не узгоджуються між собою. 

Вся наука власне не є таким органічним цілим. 

Окремі дисципліни виростають часто з випад-

кових постановок питань, утворюються учнями 

десь значної людини і з'єднуються то єдністю ме-

тодів, то єдністю змісту. Так само і окремі соціа-

льні науки. Вони виникли не внаслідок логіч-

ного розподілу початкових стандартних знань, во-

ни виникли ніби випадково, відповідно до того як 

осідали разом в більшій кількості то окрема про-

блема, то метод дослідження, так що виникала по-

треба в спеціальній категорії працівників. Найста-

ріша і найкраще розроблена наука – політична еко-

номія, вчення про народне господарство (економі-
ку) людей. Але поступово окремі підобласті виро-

стали так, що вже набували відносної самостійнос-
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ті. Сюди належить, наприклад, вчення про гроші, 
вчення про торгівельну політику держави і т.д. Але 

крім того збільшується кількість соціальних нау-

кових досліджень про такі речі, які не можна пояс-

нити економічними моментами і які не мають 

зв'язку з економікою, як факт єдності соціаль-

ного життя народу. Ми об'єднаємо цю область 

під іменем соціології і дамо визначення те ж саме, 

як вчення про взаємозв'язок між індивідами і гру-

пами індивідів в соціальному цілому. Тут також 

утворились спеціальні області, такі як, напри-

клад, вчення про релігію, вчення про право (слід 

відрізняти від правознавства), народна психологія 

та інші. Як тільки така дисципліна стає самостій-

ною, розвивається нова точка зору, нова проблема-

тика, нова система понять і виростає генерація та-

ких працівників, які спеціалізуються в даній сфері 
і по відношенню до інших в більшій чи меншій мірі 
невідомі. Але саме такі люди виконують природним 

чином для окремих підобластей найбільше. Най-

кращі успіхи – це такі успіхи, які дійсно можна 

вважати надійними і серйозними, тому для початкі-
вця в загальному важко доступні, так як легко до-

ступний матеріал тільки в окремих випадках мо-

же бути задовільним. Загалом помітно одразу ж в 

узагальнюючих творах про соціальні науки, де 

автор сам працював, а де ні, в яких частинах він 

майстер, а в яких він ще учень. Ці обставини 

дуже ускладнюють нам пошук загально досту-

пної дороги до соціальних наук. Як мені вивчити 

швидко соціальні науки? Як засвоїти швидко най-

важливіші результати? Як навчитися брати участь 

у дискусіях? Такі питання дуже часто виника-

ють. Звичайно, можна зовсім безболісно засвоїти 

загальні поняття про певну область знань. Саме 

так, як це можливо у природничій науці. Але не 

можна ніколи забувати про те, що соціальні події 
хочуть обговорювати саме в дискусії, тоді як ре-

зультати природничих наук одразу ж приймаються. 

Тут мова йде не про вступ до результатів 

соціальних наук, а лише про спосіб їх вивчення. В 

принципі, дуже легко визначити, в чому полягає 
сутність соціальних наук, і що потрібно робити 

для того, щоб оволодіти даними науковими 

знаннями. Соціальні науки займаються тим 

самим, що й природничі науки. Вони збира-

ють фактичний матеріал і намагаються відшу-

кати в ньому певні закономірності, тобто впоряд-

кувати цей матеріал та проаналізувати його. 

Даний фактичний матеріал поділяється на 

чотири групи. До першої належать результати 

нашого повсякденного досвіду та спостережень. 

Рідко збирають цей матеріал підсвідомо, адже 

для нас це робить саме життя. Частково цей 

матеріал ми отримуємо у спадок, він склада-

ється з тих успадкованих нами звичок мислити, 

за допомогою яких кожен знає, що означає „го-

сподарювати”, „задовольняти свої потреби із 
застосуванням мінімуму зусиль” тощо. Проте 

ці знання ми здобуваємо не одразу, а накопи-

чуємо їх поступово протягом всього життя. Саме 

в цьому полягає сутність того, що певний обсяг 

життєвого досвіду сприяє успішному функціо-

нуванню соціальних наук. І це ускладнює їх ви-

вчення, створює труднощі, що непритаманні при-

родничим наукам. Звичайно, основні факти (такі 
як факт соціальної єдності) є настільки елементар-

ними, що ми одразу усвідомлюємо їх значення, 

можемо самі їх підтвердити. Проте це не завжди 

так. Наведемо такий приклад: Карл Маркс часто 

стверджує у своїх наукових працях, що вільна кон-

куренція породжує „нечесність” у комерційній 

сфері, а саме виробництво товарів гіршої якості. 
Чисельні факти стверджують і заперечують це. 

Встановити, що за цим стоїть, не можна лише за 

допомогою аргументів – для цього необхідний 

життєвий досвід та відповідний погляд. 

Інші групи нашого фактичного матеріалу 

забезпечують нам історія, етнологія та статисти-

ка. Вони, як відомо, утворюють самостійні науки 

та мають власні штаби працівників. Це можна по-

яснити тим, що методи збору фактів є досить скла-

дним процесом і жодна з цих наук не зупиняється 

лише на зборі певних фактів, але й намагається від-

повідно оформити зібраний матеріал, віднайти за-

кономірності та причинні зв'язки. Таким чином, 

історики, етнологи та статистики також належать 

до галузі соціальних наук. 

Так як робота з підготовки матеріалу для нас 

виконується іншими, можна припустити, що мето-

ди цих дисциплін не зацікавлять нас. Проте це не 

так. Для самостійної роботи, а також для ґрунто-

вного вивчення, необхідне перш за все розуміння 

цих методів принаймні з двох причин. По-перше, 

історик, етнолог та статистик пропонують не все 

і не в тій формі, що нам потрібно. Тому велика 

частина економічної та соціально-історичної робо-

ти повинна виконуватись національними економіс-

тами, соціологи повинні організовувати соціологіч-

ні дослідження, економісти та соціологи повинні 
самі забезпечувати себе статистичними даними. 

Майже постійно необхідно переробляти матеріал, 

запропонований цими науками, комбінувати та 

порівнювати його з іншими даними. Особливо це 

стосується статистики. Статистичні бюро урядів і 
всіх органів, що опубліковують дані, часто не 

знають, що саме для нас є важливим, і ми повинні 
дистилювати цікаві нам факти лише на основі їхніх 



Йозеф Алоїз Шумпетер 

8 Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 

публікацій. По-друге, знання методів, за якими 

працюють в цих галузях, необхідні для повного 

розуміння того, що саме історики, етнологи та ста-

тистики повинні повідомити нам. Так само ми 

повинні розумітись, наприклад, на техніці живо-

пису, якщо хочемо насправді пройнятись його 

шедеврами. По-третє, необхідно вміти контро-

лювати істориків, етнологів та статистиків, тому 

що досить часто є причини не довіряти їм. Вони 

не лише реферують певні факти, але й також 

оформлюють їх. Внаслідок цього факти зміню-

ються під їхнім впливом. 

Не можна писати історію, не вказуючи при-

чини та наслідки, наголошуючи на чомусь як го-

ловному, упускаючи при цьому інші факти. В 

цьому вже полягає робота соціальних наук. Оскі-
льки історик не є спеціалістом в галузі національ-

ної економіки та соціології, він може легко припус-

титись помилки, спостерігаючи за причинами, ви-

падковими збігами в причинних зв'язках тощо. Він 

часто висуває на передній план зовсім другорядні 
факти, вважаючи, що зробив цим особливе від-

криття. Ми самі повинні побачити, яким чином цей 

науковець дійшов до певних суджень, і тому не-

обхідно вміти знаходити відповідь на запитання: 

звідки у нього той чи інший факт? Що він отримав 

з певних джерел, а що доповнив сам? А це можли-

во лише в тому випадку, якщо ми трохи розуміє-

мось на його методиці. Ми також повинні зна-

ти, як створюються доповіді етнологів. Необхід-

но, наприклад, звертати увагу на кількість спосте-

режень, на яких ґрунтується певне твердження 

науковця. Найбільше це стосується статистики. 

Досить часто результати, які ми отримуємо, 

залежать виключно від методу. Залежно від об-

раного методу можна зробити діаметрально про-

тилежні висновки. Суттєвими є також знання дже-

рел та способу збирання даних. Багато статис-

тичних даних мають не більше значення, аніж 

довільно написані числа. І це треба вміти оцінюва-

ти. Ніколи не можна довіряти даним без перевір-

ки, тим більше, що методи статистики, які засто-

совуються на практиці, є недостатніми.  

Чи потрібно вивчати соціальні науки, за-

нурившись з головою в цей матеріал? Ні. Сам 

факт, який ми аналізуємо, нам нічого не говорить. 

Він є результатом багатьох причин, багатьох про-

тидіючих сил. Ми повинні його розглядати, роз-

кладати на елементи та розуміти, як діє кожен з 

них. Це означає: необхідно аналізувати та ви-

окремлювати кожен бік соціального явища. 

І лише тоді виявиться, що є головним, а що – 

другорядним, розпочнеться справжня наукова ро-

бота, з'явиться надія на стабільне пізнання. Ми не 

стверджуємо, що, наприклад, історична літера-

тура не має цінності. Вона передає нам власне 

розуміння подій, що може поширюватись далі на 

пізнання, яке ми в змозі точно довести. Історична 

література може також привести нас до певних 

причинних зв'язків. Проте вони все ж таки харак-

теризуються конкретністю: ми можемо історично 

усвідомити, як розвивалась, наприклад, велика 

французька революція із загальних соціальних від-

носин колишнього режиму. Але, якщо ми схочемо 

дізнатись більше, тоді ми одразу зіштовхнемося з 
труднощами. Були просвітницькі ідеї 18 століття 

діючими причинами чи лише симптомами револю-

ції? Чи потрібно нам вбачати в цьому важливі еко-

номічні або політичні явища? Чи призвела до ре-

волюції економіка держави чи ні? На ці запитан-

ня нам досить часто дають відповіді історики, але 

вони ніколи не можуть їх точно довести, їхні від-

повіді завжди характеризуються власним по-

глядом та загальним враженням. Кожен історич-

ний аргумент ми можемо заперечити. Якщо один 

історик стверджує свою здатність довести, що 

політичні ідеї визначають в кожному випадку хід 

подій, то це ще ні про що не свідчить. Оскільки 

те, що відображають джерела, є, в кращому випа-

дку, свідомими мотивами діючих осіб. І лише в 

останню чергу в їхній основі можуть бути зовсім 

інші причини. Порівняння, наприклад, багатьох 

революцій також не зможе нам дати точних ре-

зультатів. Адже в кожній окремій революції 
настільки по-різному змішуються всі елементи, з 
яких складається саме явище „революція”, що не-

обхідно пояснити вплив кожного елементу. Кон-

кретний стан відносин в певний момент ніколи не 

повторюється і звідси конкретні результати є 

завжди різними. Історик може щонайбільше 

розглядати необхідність певних речей, описуючи 

їх правильно в кожному індивідуальному випад-

ку, та відчувати, що саме він не в змозі довести, 

проте його судження не мають наукової надійності. 
Вони більше схожі на оформлення митця, ніж на 

результати дослідника. 

Отже, можна легко прийняти точку зору що-

до відсутності незаперечних істин в галузі соціаль-

них наук. Історик і непрофесіонал також схиля-

ються до цієї думки. Речі змінюються, в одній краї-
ні після введення протекціоністського мита настає 

час економічного розквіту, а в іншій — ні. В одній 

країні вільна торгівля призводить до розвалу 

економіки, а в іншій – до економічного підне-

сення. В одній країні політична свобода підтве-

рджується, веде до найвищих благ культури, а в 

іншій вона не оправдовує себе, призводить до со-

ціальної дезорганізації (порівн., напр., Англію 
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та Грецію). Де ж тоді постійність, загальна істин-

ність? Відповідь на це запитання дає щойно сказа-

не. І лише факти, які пропонує нам реальна дійс-

ність, вірно вказують на постійну зміну. Нескін-

ченне розмаїття показує також і природа навколо 

нас. Ми не отримали б жодних результатів, опи-

суючи всі окремі камені, які нам коли-небудь до-

велось спостерігати. Ми повинні розкладати 

явища на окремі елементи, аналізувати кожен з 
них і лише тоді проявиться невидима закономір-

ність. Так само відбувається і в соціальних науках. 

Це називається розвивати „теорію”. І тільки 

з цього починається власне робота соціальних на-

ук. Збір фактів є лише попередньою, але в будь-

якому випадку необхідною роботою. Навіть тоді, 
коли теорія нам пропонується самостійними галу-

зями знань, – це не одне й те саме. Економічна на-

ука та в меншій мірі соціологія частково ґрунту-

ються на достовірному матеріалі, приділяючи ос-

новну увагу його ідейному опрацюванню як при 

вивченні, так і при дослідженні. А якщо це так, то 

мова йде про чисту економіку або чисту соціоло-

гію. Існують наукові системи, фундаментом яких 

є деякі менші чи більші елементарні факти. Для 

того, щоб їх зрозуміти, необхідно перш за все на-

вчитись теоретично мислити, вникати у сутність 

наукових абстракцій. 

За межами обох цих галузей спостерігаєть-

ся суттєво інший стан речей, там потрібно безпо-

середньо звертатись до збору фактів. 

Необхідно переглянути наявний матеріал та 

віднайти закономірності й причинні зв'язки. Зазна-

чимо, що там немає єдиної системи наукових по-

ложень і потрібно виконати роботу розкладання 

явищ на елементи, запропоновані нам дійсністю. 

Сюди ж належать, наприклад, великі соціологічні 
проблеми права, моралі, соціальних організа-

цій тощо. У таких дослідженнях проявляються 

основи все ж таки більш загального пізнання та 

власних теорій. Сюди ж належать більшість прак-

тичних питань зі сфери народного господарства 

на кшталт проблеми захисту майна чи рушійних 

сил в торговельній політиці держави, чи фактич-

ного руху рівня цін на товари в процесі економі-
чного розвитку. На сьогоднішній день збір фак-

тів залишається найкращим з того, що ми маємо. 

При вивченні всіх соціальних наук початків-

цю необхідно наполегливо рекомендувати ознайо-

млюватись в першу чергу з тим, чим займається 

наука. Інакше ми ніколи не отримаємо чіткого 

поняття і зупинимось на рівні дилетанта, який 

буде цікавим, проте не зможе просунутись далі у 

своєму дослідженні та уникати елементарних роз-
біжностей. Саме це і є перевагою наукового дослі-

дження соціальних явищ, що навчає нас детально 

розглядати їх. Для того, щоб політизуватися, нау-

ка є так само мало потрібною, як всі статистики, 

які виконують роль свити короля в театрі, носять 

справжні перли та діаманти. Політик потребує 

успіху, він хоче керувати масами. Для цього йо-

му можна порадити користуватись короткими, 

влучними фразами. Мимоволі він повинен вияв-

ляти зневагу до наукових знань – цього потребує 

його інстинкт самозбереження. Ми вивчаємо соці-
альну науку саме тому, що відчуваємо необґрун-

тованість даних висловів. І тому необхідно бу-

ти ознайомленим з її дією, технікою, оскільки 

саме вона розрізняє результат науки від ключо-

вих слів, лозунгів життя. 

Я хочу дещо повідомити про те, як можна 

оволодіти цією технікою. Але перед цим початкі-
вцю варто запам'ятати наступне. Вивчення соціа-

льної науки вимагає від нас великої жертви. На її 
порозі ми мусимо залишити частину свого „Я”, а 

саме наші соціальні ідеали, наші переконання про 

те, що є хорошим і бажаним. Жодна інша наука не 

вимагає від нас цієї жертви. Наші бажання ущу-

хнуть самі по собі перед законами природи. Хоче-

мо ми цього чи ні – камінь завжди впаде на землю. 

Дилетанту в соціальних науках речі здаються зо-

всім іншими. Чи можна соціальні відносини легко 

змінювати, оформлювати, як заманеться? Прийма-

ємо ми їх, чи ні – це не одне й те саме. Звичайно, 

ні. Але це є, по-перше, одним з найголовніших ре-

зультатів навчання, коли ми розуміємо необхід-

ність певних соціальних явищ, бачимо, що і в соці-
альній галузі панує непохитна логіка, яку не можна 

безкарно ігнорувати. По-друге, перед тим, як вни-

кнути в сутність речей, потрібно зрозуміти „що" 

та „чому”. Саме ці „що” та „чому” повинна нам 

запропонувати наука. Проте кожен робить це по-

різному. Кожен з нас живе у своєму власному со-

ціальному світі, власними соціальними ідеалами, 

кожен вирішує на власний розсуд, що він хоче 

обожнювати, а що змішувати з брудом. Тут вже 

немає точних аргументів і наука як така припиняє 
свою дію. Те, що ми відчуваємо, цінуємо, можли-

во, не відчуває і не цінує більше жодна людина – 

цього не можуть відчувати та цінувати всі люди. 

Як можна звести свої власні бажання до масштабу 

оцінки? Наука створює основу для наших полі-
тичних суджень, даючи зрозуміти, що є сутніс-

тю тих явищ, які ми збираємось оцінювати. 

Проте теза судження знаходиться у сферах, 

недоступних науці. 
Тут варто одразу доповнити, що ми не мо-

жемо сформувати певний соціальний ідеал, ці 
ідеали, які фактично визначаються народами в 
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їхніх соціальних відносинах, цілком імовірно мо-

жуть бути предметом наукового дослідження. 

Проте ми не маємо права їх оцінювати, наші вла-

сні ідеали не можуть перебрати на себе роль суд-

ді. Це досить складно. Ми несвідомо піддаємося 

впливу нашої соціальної позиції, нашого досвіду, 

наших інтересів у нашій науковій роботі. Ми час-

то оцінюємо речі з нашої точки зору, не усвідом-

люючи цього. 

Так робить дилетант та політик. Ми муси-

мо емансипуватися від тиранії свого Я. Ми му-

симо навчитися занурюватися  у інтереси, моти-

ви, думки інших людей. При цьому ми маємо 

зважати на одне. Кожен бачить необхідність та-

кого занурення до якоїсь певної міри. Невелика 

кількість людей, які досліджували умови життя 

робітників, будуть упускати таку можливість за-

нурення у коло думок Але мало хто зрозуміє, що 

занурення у умови та кругозір таких соціальних 

прошарків, так само необхідним і так само важ-

ким є бути соціально і економічно вищим за спо-

стерігача. Це стосується також спеціалістів, а 

особливо в області соціальної політики. Вчений 

належить частіше всього до так званого серед-

нього класу. Робітника і його оточення він дослі-
джує з любов’ю, він звертається часто до над-

звичайно інтимного порозуміння. Але на верхів-

ки індустріального суспільства він часто дивить-

ся без розуміння, часом із бездушною антипаті-
єю. Що ці люди думають, він досліджує рідко і в 

основному без особливої об’єктивності. Їх дохід 

виявляється йому несправедливо великим, їхні 
звички аморальним триньканням. Час минає у опи-

сах традицій якогось негритянського племені, мо-

рального розпаду, нахилів до людожерства. Але 

таке саме ідейне спрямування панує і зараз у науці, 
іноді у більш вишуканій, прихованій формі.  

Емансипуємось від цього. Давайте завжди 

розрізняти науку і політику, бачення та бажання. 

Тільки, коли ми це будемо робити, ми зможемо 

підійти до наукової ідеї у нашій проблемі та під-

нятися вище дилетантства та буденності. Велика 

духовна дисципліна потрібна для цього і її дося-

гти дуже важко. Якщо ми маємо тільки практич-

ні цілі, ми її ніколи не досягнемо. А коли досяг-

немо хоч раз, то вершини правди виявляться ду-

же близькими.  

Як вивчати історію, етнологію, статистику, 

знає кожен.  Тільки щодо останньої треба засте-

регти – не надавати великого значення цифрам та 

методам. 

При теоретичному вивченні треба врахува-

ти, що теорія ніколи не зможе дати точного уяв-

лення про реальність. У природничих науках так 

само. Це передбачає кожен. Соціальні науки ще 

мають боротися з тим, що дилетант одразу шукає 

відповідь на практичні питання. Звичайно, в ос-

нові кожної науки теоретичного характеру ле-

жить те, що за окремими елементами явищ, які 
вона досліджує, вона слідує у всіх їх наслідках та 

за допомогою потрібних заходів обмежує вплив 

інших елементів. З цієї точки зору можемо сказа-

ти, що теоретичні соціальні науки представляють 

тільки тенденції дійсності і ніколи не звертають-

ся до повної дійсності. Вони спостерігають, на-

приклад, економічні дії, нібито інших процесів і 
не існує. Цим вони, звичайно, не стверджують, 

що інших дій фактично не існує. Так само я мо-

жу сказати, що кожна частина мого тіла має на-

мір впасти на землю, але в цьому, звичайно ж, 

немає ствердження, що я падаю. Звідки пішло те, 

що нас взагалі  не шокують такі висловлювання, 

в той час, коли ми відмовляємося від подібних 

методів у соціальних науках?  Причина лише у 

тому, що ми призвичаєні до того шаблону у соці-
альних науках, що нам в тому здається те само 

по собі зрозумілим, що тільки-но має послідовно 

проникнути у суспільні науки.  

 Також і на інші труднощі має звертати 

увагу студент, який вивчає соціальні науки. По-

будова кожної науки змінюється протягом часу, 

але зрештою, кожна наука досягає певної стадії, 
коли умови, які мають бути створені та вид ос-

новного ходу думок є одностайними для всіх на-

укових робіт. Але цього ще немає у соціальних 

науках, їх будова ще у стані формування і зміню-

ється дуже швидко, тому і змінюються точки зо-

ру та гіпотези протягом століть та десятиліть і є 

різними у кожного з авторів. На це ми маємо 

звертати увагу, якщо ми не хочемо піти хибним 

шляхом. У будь-якому випадку маємо знати, від 

яких гіпотез виходить кожен перебіг думок, ін-

акше легко може трапитися таке, що ми знайде-

мо протиріччя там, де їх в дійсності немає.   

Ми бачимо, наприклад, що у контроверзі 
про заступницьке мито деякі автори приходять 

до висновків, що  вільна торгівля для всіх наро-

дів, між якими вона відбувається, показує най-

кращі результати, яких можна досягти, виходячи 

із відносин цих народів. За наявності ряду умов, 

це не є невірним.  Але за інших умов можна при-

йти до результату, що тій чи іншій нації краще 

йдеться при наявності заступницького мита. І в 

цьому немає протиріччя, коли в обох випадках 

ми точно можемо описати дані умови, скоріш у 

цьому і полягає пізнання, результат. Однак, не-

спеціаліст, який не звик до абстрактного ходу 

думок, не бачить нічого іншого, як те що у двох 
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авторів існують протиріччя, що один надає пере-

вагу вільній торгівлі, а інший системі заступни-

цького мита. Це тільки одна із найважливіших 

цілей соціально-політичних наук, – подолати цей 

примітивний стан і емансипуватися від цих ло-

зунгів, які створюються проти науки на основі 
цієї поверхневості. При цьому буде видно, що 

ми, звичайно, не рекомендуємо вільну торгівлю 

або заступницьке мито для всіх часів та місцево-

стей; але в той самий час  також і те, що їх умови 

та принципи дії можна досить добре відобразити.  

Зрештою, початківець має бути уважним до 

того, що кожна окрема теорія ніколи не є дійс-

ною самостійно, а навпаки, завжди являє собою 

частину теоретичної побудови та може розуміти-

ся тільки як така частина. Ми не можемо витяг-

нути окреме речення з теоретичної побудови і 
дискутувати з його приводу. Ми мусимо розгля-

нути його у всіх його відносинах з іншими чле-

нами ланцюжка, до якого воно належить.  Це і є 

розуміння теорії. Якщо вона нам щось пропонує, 

ми мусимо вивчити всі ходи її думок, як робить 

кожен фізик, вважаючи це само собою зрозумі-
лим. Коли ми просто читаємо теоретичну книгу, 

ми половину назвемо незрозумілою, а половину 

само собою зрозумілою. І тільки після довгої ро-

боти окремі ствердження почнуть нам щось каза-

ти, доносити до нашої свідомості розуміння дій-

сності і тільки тоді, коли ми добре опануємо тео-

рію, споглядання дійсності може нас чогось на-

вчити. Тільки після цього факти почнуть з нами 

говорити. Через те, що ми справляємось з цією 

роботою добре, як ніколи, а політики, як пись-

менники, в деяких випадках навіть не намага-

ються зазирнути у досвід соціальних наук, а на-

віть і перед тим, як робити якісь висновки про це 

питання, – ми будемо розуміти, що у цій сфері 
панує більш шокуюче незнання (некомпетент-

ність), ніж у інших сферах людських знань. Бага-

то з популярних висловів про науку пояснюють-

ся лише тим, що із послідовності думок вирива-

ється будь-яке речення, не дивлячись на те, чи є 

на те право чи немає, і чи не вживається воно 

навпаки у протилежному значенні для пояснення 

дурниць, з якими ми зустрілися. Схожими мето-

дами ми могли би пробуравити до основи всі 
природничі науки. 

Вивчаючи економічну теорію, не обмежу-

ються вивченням історії, її окремих тверджень, 

mes, різних „систем”, що наступають одна на 

одну. „Історія догм” тільки тоді стане повчаль-

ною, коли митець продемонструє нам те, що 

створили інші майстри. Теорія оживе і матиме 

цінність тільки тоді, коли виконавці будуть спо-

внені тим же духом, що й творці теорії. А це 

здійснюється рідко. В такому випадку для цього 

повинна бути спочатку створена тверда основа, 

допомогою якої можна рухатись вперед і допов-

нювати її в перспективі, роблячи ретроспектив-

ний аналіз. Як здобувають таку першу базу? 

Джон Ст. Мілл розповідав у своїй біографії, в 

який спосіб він вивчав політичну економію. Ко-

ли йому було не більше 10 років, батько демон-

стрував йому щоденно відповідний теоретичний 

хід думок, а потім на наступний день вимагав від 

нього викласти цей хід думок в письмовій формі. 
Старший Мілл мав бути дуже невигідним патро-

ном. Його син розповідає, що він переписував 

цей письмовий звіт стільки разів, поки не за-

пам’ятовував, на думку батька, відповідні влучні 
думки. Пізніше збирались Мілл і його друзі в 

одного із них дома кожного ранку до початку 

робочого дня і цілу годину присвячували теорети-

чній дискусії. Питаннями і основою дискусії були 

елементарні нариси старшого Мілла. Ці нариси 

вміщували небагато мізерного матеріалу, там мож-

на було знайти тільки декілька основних понять, і 
хто не знає, що викладено в ці поняття, тому буде 

незрозумілим, які питання обговорювали ці молоді 
люди. Якими питаннями займалися вони ?  

Саме це ми хочемо вияснити, тому що та-

кий шлях вивчення економічних питань був пра-

вильним. І щоб хто про це не думав, що зробимо 

це коло людей для науки, ясно, звичайно, одне : 

члени цього могли робити помилки, але з висоти 

цього рівня вони чітко і твердо визначали основ-

ні економічні питання часу.   

Подумаємо про такий підручник, який по-

винен нас навчити того, що запропонував своєму 

поколінню Дж. Мілл. І тут ми зустрінемось з 
труднощами: ми не маємо такого підручника ні-
мецькою мовою. На всіх інших мовах такий під-

ручник існує у великій кількості, особливо вида-

них в Америці, але немає жодного підручника 

німецькою мовою. 

Новітні підручники пропонують багато, ба-

гато більше. Вони пропонують велику кількість 

соціологічних, економічних, соціально – політич-

них текстів; в них розглядаються питання і про-

блеми робітників, соціалізму, торгівельної політи-

ки, суспільства, кооперації, держави і суспільства, 

тисячі інших справ, вони пропонують набагато ці-
кавіший і повний огляд панорами соціальних по-

дій. Хіба це не цікавіше, аніж нудні суперечки, чу-

жі нашій дійсності  теореми? Це так. Але огляд 

питань такого роду – це не наша мета.  

Велика колоритність питань відволікає наш 

погляд кожного разу на щось інше. Як тільки 
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перед нами виникає цікаве питання, нам демон-

струють інше питання. В такий спосіб ми ніколи 

не оволодіємо основами знань; важливі теорети-

чні думки, погляди не стануть нашою сутністю 

(не перейдуть в нашу кров і плоть). Ми проліта-

ємо над цими захоплюючими питаннями еконо-

мічної політики, а кінець такий, ми не отримаємо 

міцних, надійних знань, не будемо знати як дія-

ти. Я б’юсь об заклад, що я правильно опишу 

досвід кожного студента. Хто може мені запере-

чити, якщо я скажу. Що із 100 студентів – 99 не 

мають ніякого досвіду із національно – економі-
чного навчання в університетах. Але хіба до цьо-

го ми прагнемо? Щоб підійти до цих проблем 

всебічно озброєними, а не як дилетанти, необ-

хідно вчити теорію. 

Спосіб, манера мислення і аналіз – це те що 

нам необхідне, тоді ці проблеми стануть нам, 

само собою зрозумілими і специфічні умови ко-

жної проблеми можна буде розглядати і вивчати 

в кожному окремому випадку. Крім того, було б 

набагато краще, якби ми мали підручник з теорії, 
щоб ми постійно не піддавались спокусі сумнівів 

при переході від теоретичних питань до цікавих 

практичних вправ. Ми не маємо такого підруч-

ника, як це вже було сказано раніше. 

Дуже повчальними є дослідження про типи 

людей, категорії речей,  на які звертає свою увагу 

економічна наука. Їх називають „аналізами по-

нять”. Але тут йдеться не про самі слова, а про 

розуміння сутності дійсних процесів. Сюди на-

лежать запитання типу: що таке підприємець, 

банкір і т.д.? Або що таке капітал? Існують цілі 
монографії, присвячені цим запитанням, які ко-

рисно переглянути. Тут бачиш, як можна поєд-

нати здавалося б зовсім несхожі явища, як утво-

рюються різні точки зору, за якими системати-

зуються окремі явища. Робота над основними 

теоретичними поняттями є набагато важливі-
шою, ніж зазвичай вважається. Саме від неї за-

лежить велика частка розуміння дійсності. 
Отже, досліджуватимуться економічні тек-

сти, які можна знайти у парламентських допові-
дях, юридичних промовах і газетах. І якщо до-

слідник вже досягнув певного рівня, то, принагі-
дно, буде повчальним обговорювати  часто оче-

видні помилки авторів опрацьованих текстів. 

Наприклад, можна пов’язати певну тезу з тим, 

про що вже дізнався з теоретичних досліджень. 

Так, для прикладу, є гарною вправою розгляд 

тези, що митний збір на зернові не має нічого 

спільного з  високими цінами на зерно. Така 

вправа дає нам нагоду дізнатись про власний рі-
вень теоретичних знань. Щоденний досвід про-

понує нам удосталь таких тем. Безробіття та ві-
льна торгівля, створення картелів та протекційне 

мито, прогрес методів виробництва та заробітна 

плата, податок та формування капіталу, податки 

та ціни на житло, прогрес виробництва та земе-

льна рента – це тільки деякі приклади. Не маючи 

ґрунтовних теоретичних знань та будучи добро-

совісним на них можна дати тільки таку відпо-

відь: це так, але може бути й інше. Таке твер-

дження буде справедливим як для економічної 
науки, так і для передових підрозділів соціології. 
Яка користь з встановлення того, що соціальний 

клас та трудова діяльність часто співпадають, 

якщо я не знаю, чи представники певного класу  

вибирають одну і ту ж саму професію, або чи 

сама професія спочатку створила певний клас. 

Про це я можу дізнатися не з історії, а тільки з 
теоретичного аналізу. 

Звернемося до запитання, наскільки важли-

вою є практична діяльність та спілкування з 
справжніми комерсантами (діловими людьми) та 

політиками для студентів та суспільствознавців. 

В деяких дослідженнях без цього неможливо 

обійтися, особливо там, де йдеться про вивчення 

техніки та окремих проблем, які стосуються кон-

кретних відносин та конкретних людей. Так, на-

приклад, при визначенні причин страйку. Пере-

довсім  я хотів би застерегти від того, що почат-

ківець може загубитись у зібранні фактів. Науко-

ве розуміння буде досягнуто не безперешкодно. 

Факти схожі між собою, але скоро наближаєшся 

до такої межі, коли всі подальші факти не прино-

сять нічого нового. Ми й самі бачимо, що люди, 

які мають найкращу можливість для збирання 

фактів, як наприклад, політики, досягають в нау-

ці, як правило, так мало, як і у іншій сфері це ро-

блять лікарі, які мають  найкращі умови для спо-

стережень. Хочу процитувати тут свого товари-

ша який влучно описав даний стан справ. Я йому 

якось сказав, що один лікар добре знається на 

певному питанні, оскільки має велику практику. 

Мій товариш відповів: „Практика сама по собі 
ще нічого не значить. Якщо я сотні раз не зміг 
розпізнати рак, то в мене є велика практика вста-

новлення неправильних діагнозів. Якщо при роз-
гляданні фактів ти нічого не бачиш, то чи змі-
нить щось просте їх нагромадження?“  Таке за-

уваження видається мені дуже правильним. Нау-

кові досягнення є результатом думок, а не зби-

рання фактів. Це видно і з анекдоту Валласа, при-

ятеля Дарвіна. Він прийшов відвідати Дарвіна, по-

бачив у саду його старого садівника і запитав, як 

справи у його господаря. Садівник засмучено від-

повів: „Погано. І я це бачу з того, що він не має 
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чим зайнятися. Сьогодні, наприклад, він до обіду 

стояв перед якоюсь рослиною і розглядав її”.  

Але не зважаючи на це, можна поставити 

під сумнів, чи й практична діяльність веде до 

наукових результатів.  

Діяльність при повному підпорядкуванні 
не має майже ніякої цінності. Тут бачиш мало 

чого цікавого. Цим пояснюється легко встанов-

лювана неможливість почути від підпорядкова-

ного банківського службовця якесь розумне по-

яснення процесів на грошовому ринку. Це все 

приводить до спілкування з практиками. Є дуже 

дивним те, як впевнено можна діяти на практиці, 
не маючи правильного уявлення про те, чим за-

ймаєшся. Але так справді є. Майже ніколи ко-

мерсант не може відповідно проаналізувати свої 
дії. Йдеться про його досвід, про його почуття і 
саме за ними він справді добре діє. Коли ж ми 

запитаємо про його справи, то отримаємо у від-

повідь щось несуттєве, те, що у нього якраз на 

думці, те, на що він на даний момент звертає 

особливу увагу. Таку саму ситуацію можемо 

спостерігати для політиків, та інших людей, до 

яких звертається дослідник соціальних дисцип-

лін, щоб встановити їхню точку зору, наприклад, 

в суперечці економічних інтересів. Це часто є 

цікавим заняттям, але коли, наприклад, запитуєш 

працівника про його погляди, ніколи не можна 

вважати його свідчення цілком достовірними. Те, 

що він вважає за причини та наслідки, може й не 

бути тими причинами та наслідками. Найцікаві-
ше у відповіді  знаходиться в ознайомленні з 
сприйняттям того, чого стосується дане запитан-

ня, а вже потім у конкретних фактах, які ця від-

повідь може містити. Але ніколи відгуки практи-

ків не мають безпосередньої наукової цінності, 
це для нас все ще об’єкт дослідження. І навіть 

якщо у нас немає підстав сумніватися у правди-

вості свідчень, ми все одно не повіримо опитува-

ним. Один розглядає народну освіту, інший під-

приємців, третій – аристократію як причину всього 

незадовільного, причину того, що йому здається 

незадовільним. Здебільшого одразу зрозуміло, що 

одна з таких відповідей нічого не означає, і якщо б 

не існувало факту, що багато фахівців серйозно 

сприймають такі речі, і що не спростовують науко-

ві результати, то мені б не збігло на думку вказува-

ти на тлумачення даних питань. 

При такому стані справ не буде зайвим під-

креслити, що не можна сприймати як таку, що 

спростовує всю теорію, наявність суперечливих 

фактів, так як не можна вірити кожному політи-

ку, що стверджує прихід корінних змін в соціа-

льній сфері, починаючи з завтрашнього дня.  

Я вже казав, що вивчення соціальних наук 

може сприяти баченню речей у правильному 

співвідношенні, розмежуванню істотного від не-

істотного, причин від наслідків. На даний час на 

запитання, що стосуються окремих конкретних 

випадків, ми зрідка можемо дати точну відпо-

відь, результати якої мали б цінність для практи-

ки. І це зовсім не збільшує цінності наукових да-

них. Їх вивчення робить нам зовсім іншу послугу 

– воно приводить нас до розуміння навколишніх 

речей, допомагає краще зрозуміти важливість 

окремих моментів. Це додає нам добрий шмат 

свіжості і часто такого юнацького радикалізму у 

ставленні до соціальних проблем, хоч нічого в 

них не розуміє. Також тут, як звично, пізнання та 

відречення йдуть рука об руку. Але це остерігає 

нас від  перебільшень та сподівань, за якими слі-
дує розчарування, і це дає нам усвідомлення то-

го, що завтра може статися тільки те, що вже 

сьогодні є в зародку. 

 

 
Стаття надійшла до редколегії 19 вересня 2006 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою. 

 

 
Josef Aloiz Schumpeter. As study social sciences / Translation from German by G.A. Labovkina; 

Preface and scientific release of translation of  M.V. Nykyforak 

 

Summary 

In the article of the known leading light of social sciences J. A. Schumpeter  “As study social sciences” the 

first translated Ukrainian, it is talked that social science is studies about social events, science about that associate 

state and society and separate induvidum, generalized, science about social life and becoming of man.  

The article of J.A. Schumpeter is opened by the preface of doctor of legal sciences, professor, chief of 

department of theory and history of the state and law M.V. Nykyforak. 
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ПРИНЦИПИ СИСТЕМНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ  

У ДОСЛІДЖЕННІ ГЕНЕЗИСУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ 

         
Постановка проблеми. Презентована в за-

пропонованій статті тема є невід’ємною складо-

вою проблеми методології  правових систем у 

частині їх типології та класифікації, у тому числі, 
безумовно, типології та класифікації правової 
системи України. Реальність парадигмальних 

змін, яких зазнає сьогодні теоретичне правознав-

ство, чітко виявляють методологічну неспромо-

жність багатьох  традиційно вживаних підходів, 

заснованих на різних типах праворозуміння, у 

дослідженні низки актуальних проблем.  Кожний 

із них виявляє раціональну потужність у рамках 

власної парадигми. Що ж стосується питань, які 
нею не охоплюються, то вони зазвичай або зо-

всім не беруться до уваги, або, в кращому разі, 
розглядаються однобічно, в гіршому – еклектич-

но. Подібне в методології науки завжди було по-

казником назрілої необхідності у розробці дієвих 

підходів на новітніх методологічно-концеп-

туальних засадах. 

Численні публікації з проблем теоретично-

го правознавства є свідченням того, що у дослі-
дженнях пріоритетного стратегічного статусу 

набуває інтегративний підхід. Причому він за-

стосовується у найширшому розумінні цього 

слова – від інтеграції, яка здатна подолати пред-

метні полярності всередині домінуючих типів 

праворозуміння, до інтеграції, спрямованої на 

нову, загальнометодологічну єдність традицій-

них та інноваційних методологічних підходів.   

Запропонована стаття презентує авторське 

бачення та розуміння евристичного потенціалу 

інтегративного підходу в дослідженні історично-

го генезису  національних правовових систем у 

тій його версії, яка спрямована на загальнонау-

кову єдність традиційних та інноваційних мето-

дологічних підходів, запропонованих сучасною 

наукою. Мова йде про основні положення систе-

мно-інформаційної методології (підходу), зорієн-

тованої на інформаційний, інтелектуальний і ін-

новаційний ресурси, потенціал якої здатний роз-
критися в рамках синергетики, яка спроможна 

синтезувати набутки як природничих, так і соці-
огуманітарних наук, у тому числі і юридичної. 

Системно-інформаційна методологія як 

ефективний методологічно-концептуальний ре-

сурс застосовується, наприклад, у дослідженні та 

побудові ефективних економічних систем, здат-

них забезпечити антикризовий розвиток у режи-

мі національної безпеки і міжнародної конкурен-

тоспроможності  в умовах інтенсивних процесів 

інформатизації та глобалізації і визнається чи не 

єдино вартісним засобом розв’язання наукових і 
практичних задач  [Див. дет.:14].   

В юридичній науці все частіше порушуєть-

ся питання про евристичні можливості концепції 
інформаційної реальності, яка задається сукуп-

ністю інформації, наявної в людській свідомості і 
знаннях. Ця реальність охоплює інформаційні 
явища статичні за своєю природою – інформа-
ційний спадок та інформаційну традицію. Інфо-

рмаційний спадок охоплює сукупність зв’язків, 

відносин і результатів інформаційного розвитку 

суспільства минулих історичних епох у межах 

певної інформаційної культури соціальної сис-
теми. Інформаційні масиви задіяні в традиціях, 

набувають такої конфігурації і такої внутрішньої 
будови, яка безпосередньо чи опосередковано 

подвоює найважливіші аспекти соціальної орга-
нізації і упорядкованості[1].  

Правова система є специфічною норматив-

но-регулятивною формою суспільних відносин, 

завдячуючи якій здійснюється їх урегулювання і 
досягається реальний правопорядок. З огляду на 

ментальні типи культури  кожний народ тради-

ційно наводить порядок по-своєму, генетично 

успадковуючи досвід попередніх поколінь[Див. 

напр.: 17, с.100-101]. Безумовно, створення ефек-

тивної моделі правової системи прямо залежить 

від урахування історичного правового досвіду, 

концентрованим вираженням якого якраз і ви-

ступає інформаційна реальність, яка задається 

сукупністю інформації, наявної в суспільній сві-
домості і  наукових знаннях. Мова йде, зокрема, 

про домінуючі тенденції юридичної думки, сві-
тоглядні і правові  традиції,  правову культуру, 

принципи національного права, які знаходять 

своє вираження в ідеях і положеннях, які існують 
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або в системі правових норм, або у процесуаль-

ній діяльності, або у правосвідомості.     
Ступінь наукової розробки теми. Питан-

ня ефективності застосування системно-інфор-

маційного підходу у дослідженні правових сис-

тем у цілому та їх історичного генезису у тому 

числі дослідниками не ставилося. Власний по-

гляд на можливість і ефективність його застосу-

вання у даному контексті викладений нами в 

окремих наукових статтях, а певний досвід - у 

монографії [8].  

Мета статті – сформулювати і розкрити 

зміст основних принципів системно-інформацій-

ного підходу, які,  на наш погляд,  мають бути в 

основі процесу пізнання генезису правової сис-

теми і які, у великій мірі, здатні визначити її цін-

ність, зміст і властивості, без чого практично не 

можливо визначитись із її  типологійними і кла-

сифікаційними ознаками. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Такими принципами є: загальні принципи 

цілісності й системності, організації та самоор-

ганізації, історизму, детермінізму і комунікатив-

ної самодетермінації, взаємного переходу енергії 
творення в інформацію. Через обмежений ресурс 

статті зосередимо увагу лише на основних поло-

женнях змісту названих принципів. 

Принципи цілісності і системності  є вихі-
дними у будь-якому системному дослідженні. Во-

ни  вкрай необхідні для побудови логічної схеми 

правової системи, а отже, ефективного застосуван-

ня генетичного методу дослідження. Уявлення про 

цілісність системи конкретизується через поняття 

зв’язку. Різним типам зв’язків відповідають різні 
типи цілісності. Так, зв’язкам будови, функціону-
вання, розвитку відповідають аналогічно структу-
рний, функціональний та генетичний типи цілісно-

сті.Всі названі типи цілісності притаманні і право-

вій системі [Див. дет.: 12,  c.10-11].   

Основним системоутворюючим елементом 

правової системи визнається особистість 

(суб”єкт) з її правовою свідомістю [7, с.81]. Вла-

сне визнання людини, здатної до цілепокладання, 

головним компонентом правової системи якраз і 
дає  підстави кваліфікувати останню як комплек-

сне інтегративне явище правової дійсності, сут-

тєва риса якої полягає в тому, що вона відно-

ситься до типу „органічних систем” – складних 

об’єктів з яскраво вираженими системними 

зв’язками і рисами цілісності. Такі системи здат-

ні до самоорганізації через доцільного характеру 

поведінки суб’єктів соціальної комунікації.    
У методології системного дослідження по-

вне уявлення про цілісність системи можна мати 

тільки у зіставленні її із середовищем. Із виокре-

мленням будь-якого матеріального об”єкта як 

системного, автомативно з”являється відповідне 

„середовище”, в якому існує ця система і  „еко-

логічна ніша”, в якій відбувається її розвиток і 
функціонування. Середовище протистоїть систе-

мі як інша система. Оскільки середовище завжди 

більше системи, то її еволюція задається еволю-

цією середовища [3, c.80-91].   

Середовищем існування правової системи 

виступає суспільство - складна система «органіч-

ного» типу.  Екологічною нішею – культура. Це  

специфічна  соціальна ( на відміну від біологічної) 
програма людського буття, яка закріплюється в 

матеріальних, духовних цінностях, знакових сис-

темах, акумулюючи в них певні знання, механізми 

забезпечення соціальної спадкоємності, що обумо-

влюються етико-моральними принципами та інте-

лектуальним рівнем тієї чи іншої історичної епохи.  

У цьому зв’язку значної ваги набувають 

принципи організації та самоорганізації. У 

координатах синергетичного підходу розвиток 

суспільства як відкритої системи органічного 

типу підпорядкований  закономірностям, де ак-

тивно взаємодіють принципи  організації та са-

моорганізації. Організаційна сторона виступає в 

певній мірі зовнішньою відносно самоорганіза-

ційної [13, c.63]. 

Самоорганізація й організація суспільства як 

складноорганізованої системи відбувається в про-

цесі еволюції і здійснюється двома шляхами: через 
задіяння відповідно внутрішніх і зовнішніх ресур-

сів розвитку. У першому випадку мова йде про 

встановлення певного порядку, в результаті якого 

виникає власне самоорганізація, що призводить до 

утворення стійкої структури. У другому – про руй-

нування усталеного порядку, на місце якого при-

ходить новий порядок і виникає нова структура. 

Отже, процеси організації та самоорганізації в сус-

пільстві   мають різну природу. Але саме у такий 

спосіб виникають і діють механізми соціального 

упорядкування. [Див. дет.: 5, c.5-24]. Механізми 

соціального упорядкування засновані на системі 
ціннісних позицій і орієнтацій. Підложжям сис-

теми ціннісних позицій і орієнтацій виступає ет-

нічна субстанція, яка сьогодні переважно визна-

ється фундаментальною основою соціальної ор-

ганізації суспільства [Див. напр.: 9, c. 7-131]. 

Зупинимося ширше на зазначеній темі, 
оскільки вона у великій мірі дає можливість гли-

бше зрозуміти дію принципів детермінізму і 
комунікативної самодетермінації, які тісно 

пов’язані з принципом історизму. У рамках ци-

вілізаційного рівня осмислення історії суспільст-
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во розглядається як етносоціальний організм. 

Системоутворюючим фактором етносоціального 

організму виступає етнос, як сукупність людей із 
відповідними етнічними ознаками: етнічною са-

мосвідомістю, самоназвою, мовою,територією, 

побутом, особливостями психічного складу, 

культурою [16, с.43-45].  

У координатах системного підходу, який 

утвердив свій науковий статус у рамках діалек-

тичної моделі світу, етнос виступає тією струк-

турно-функціональною системою, яка в процесі 
історичного генезису, еволюції, кризових станів, 

як соціальний організм може загинути, але як 

системоутворююча субстанція, здатна, завдяки 

цементуючій дії культурно-психологічних чин-

ників, зберігатися і має шанс відтворити свій 

власний соціальний організм із властивими йому 

формами буття й інститутами, підпорядковую-

чись загальному принципу детермінізму. 
Між тим, діалектична (речово-матеріальна) 

модель світу заснована на детермінізмі лінійного 

характеру з механістичними моделями порядку і 
раціональної гегемонії людини, з однозначно ба-

жаним майбутнім. Нове у тлумачення детермініз-
му привносить синергетика, яка, обгрунтовуючи 

особивості детермінації розвитку складних відкри-

тих  „органічних” систем, орієнтує на неоднознач-
ність майбутнього із можливістю виходу на ба-

жане майбутнє. Мова йде про різновекторність 

розвитку системи, в еволюції якої рівноцінно заді-
яні як детерміністичні, так і стохастичні процеси.   

Відповідно і синергетична інтерпретація 

еволюції етносоціального організму як своєрід-

ної соціокультурної системи відрізняється від 

діалектичної. Тут акценти зосереджуються  на 

присутності в еволюції будь-якої системи як де-

терміністичних так і стохастичних ознак  з від-

повідним чередуванням періодів стабільності 
(коли еволюція пояснюється у детерміністичних 

категоріях) та періодів нестабільності, коли фун-

кціональні зв’язки системи послаблюються, на-

томість об’єктивно виникає ситуація різновекто-

рного розвитку системи. Вагому роль тут віді-
грає випадковість, яка в умовах кризового стану 

системи підштовхує те, що залишилося від сис-

теми, на новий, незворотний шлях розвитку. Ви-

падковість, що здійснилася, актуалізуючи одну із 
можливостей, котра реалізується як дійсність, 

відкриває для системи нові можливості і робить 

увесь процес її розвитку у відповідному напрям-

ку незворотним.  

У даному випадку процес упорядкування 

через постійні збурення системи (мовою сине-

ргетики флуктації) доцільно розглядати, як на 

тому наголошує І.Добронравова „у тісному 

зв’язку з принципом історизму” [4,c.125].   

Не треба доводити очевидного, що   тлума-

чення смислу, змісту і ролі  принципу історизму 

залежить від того, що взагалі розуміється під іс-

торією та її рушійними силами у відповідності з 
обраною доктриною та характером самого під-

ходу до історії. Словом від тієї чи іншої концеп-

ції історії. У рамках діалетичної концепції історія 

подається як потік подій, однозначно детерміно-

ваний розвитком способу виробництва і осмис-

люється в межах категоріально визначеної стру-

ктури, що містить лише категорії причини, нас-

лідку та необхідності і стверджує необхідно-

одноз-начний прямолінійний, прогресивний ха-

рактер причинно-наслідкового зв’язку.  

У рамках синергетичної концепції – історія 

– це рух, заданий імовірнісною логікою станов-

лення суспільного буття, що містить безліч варі-
антів майбутнього у сьогоденні. Нелінійна ево-

люція, змодельована на основі синергетичних 

уявлень, далеко не однозначно обіцяє прогреси-

вний шлях розвитку, і прогрес тут не більш імо-

вірний, ніж ті форми упорядкованості, які зазви-

чай розглядають як регрес, деградацію системи 

(фашизм, вождизм, фундаменталізм тощо). Така 

ситуація зумовлюється не тільки дією об’єктив-

них факторів, а й людською свободою вибору.          

Беручи сказане до уваги можна зробити 

важливий, як видається, у методологічному ас-

пекті висновок, а саме: якщо принцип детермі-
нізму спрацьовує лише в момент перебування 

системи в стадії порядку (домінують організа-

ційні аспекти у функціонування системи), то 

принцип комунікативної самодетермінації 
домінує в період хаосу (домінують самоорганіза-

ційні аспекти у функціонуванні системи). 

Ця методологічна посилка щодо застосу-

вання її до механізму функціонування правової 
системи полягає у визнанні того, що правова си-

стема, як феномен соціально-юридичний, є ре-

зультатом саморозвитку, самоорганізації й орга-

нізації суспільства, яке розвивається в умовах 

детермінованого хаосу – закономірного і багато-

разового чередування порядку і хаосу. Тією „мо-

лекулою”, яка запускає механізм самоорганізації, 
є людина, становлення якої відбувається в про-

цесі соціальної взаємодії. Усі соціально-орга-

нізовані стереотипи людської взаємодії охоплю-

ються поняттям „традиція”.  

У дослідженні генезису правових систем, 

традиції задіяні в механізмах спадковості. Мова 

йде правові традиції з певним масивом цінної 
інформації, завдяки якій зберігається, підтриму-
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ється і відновлюється соціокультурна упорядко-

ваність. Ця інформація не кількісна, а якісна, на 

основі колективного досвіду відібрана, упоряд-

кована і структурована. Її змістовим наповнен-

ням виступає етнічна мораль, як сукупність тра-

диційно закріплених духовних цінностей, норм, 

правил, вимог, історично витворених певним ет-

носом і призначених регулювати дії та діяльність 

як окремих індивідів, так і їх груп, та які дають 

відчуття коріння власного буття, належності до 

традиції, що надає людському існуванню сенсу і 
забезпечує спадковість у праві.  

У механізмах спадковності провідними ви-

ступають енергетичні зв’язки, які  в літературі 
оцінюються як фундамент розвитку, його джере-

ло, позаяк будь-які форми руху вимагають ви-

трат енергії. Енергетизм, як наголошує А.Бог-

данов, є вихідним пунктом будь-якої організації 
[2, c.51].  Разом з тим, сама по собі енергія втра-

чає  будь-який сенс без інформаційного зв”язку, 

який, як на тому наголошує Т.Павлов, так чи ін-

акше задіює і спрямовує енергетичні процеси 

[11, c.61]. Сутність цього зв”язку настільки по-

тужна, що дає змогу говорити про принцип вза-

ємопереходу енергії творення в інформацію. 

Це принцип-метафора, але в механізмах соціаль-

ної дії та соціального упорядкування він чи не 

найбільш суттєво відображається в діалозі куль-

тур, суть якого є комунікація.         

З урахуванням широко розповсюдженого 

уявлення про існування особливого виду енергії, 
яка існує в цьому світі за своїми власними зако-

нами, а саме – біологічної, в літературі вислов-

люється припущення про існування індивідуалі-
зованого біоенергетичного субстрату в кожного 

окремого етносу, на основі якого і  відбувається 

його формування [Див. дет.: 16, c.46-47]. Розви-

ток кожного етносу запрограмований генетично. 

Його поведінка визначається, пише С.Чурюмов:, 

„Програмами і метапрограмами, які записані на 

певному носії, який, можливо, збігається із суб-

стратом психіки, чи є його частиною... Розвинута 

індивідуалізована психіка і пов’язаний з нею інте-

лект – це структури, здатні перетворити психічну 

енергію та переробити інформацію” [16, c.47].   

Кожний етнос володіє стабільними особли-

востями своєї культури, яка, як ми вже наголо-

шували, є екологічною нішею права. Культура в 

цілому і правова культура  у тому числі, володі-
ють значною силою історичної інерції. Отже, 

право завжди містить у собі історичні нашару-

вання минулих епох, які можуть проявлятися в 

сфері праворозуміння, правосвідомості, структу-

ри права, механізму його взаємодії із навколиш-

нім середовищем [10, c.98]. Ідеться про те, що 

право „синтетично” завжди включає принципи, 

які не утримуються у відкритому і систематизо-

ваному вигляді в жодному із джерел права чи 

правовому документі, проте, створюючи, під-

тримуючи на всьому шляху його  цілісність, ди-

намізм і цілеспрямованість, забезпечують  поряд 

з нормами  дієвість і практичну значимість. 

У випадках, коли діюче право в силу об’єк-

тивних обставин втрачає свою попередню прак-

тичну значимість, воно залишається невід’ємною 

складовою культурного спадку народу і є одним 

із важливих факторів, які справляють неабиякий 

вплив на формування і розвиток правової свідо-

мості та правової культури. У такому аспекті пра-

во (тут ми скористаємося термінологічною оцін-

кою Ю.Єршова) постає як „безперервно діючий 

механізм відтворення спільних умов існування су-

спільства, його стійкості, стабільності, упорядко-

ваності”. Така  здатність права, як наголошує Куд-

рявцев Ю., „зумовлюється його енерго-інформа-

ційною, або стимулюючою природою,яка активізує 

повендінку людей” [6, с.31].      

Активність є формою існування людини як 

духовної істоти – вільної особистості, потенціал 

якої може розкритися в суспільстві як природно-

історичному явищі. У такому контексті можна 

говорити про дух народу, тобто про сукупність 

внутрішніх засновків активності, характерних 

для більшості представників того чи іншого ет-

носу, а також, відповідно, про дух епохи і дух 

конкретного індивіда. Внутрішні засновки актив-

ності в процесі спільної активності людей мають 

здатність об’єктивуватись у реальних символах, а 

також відчужуватися у формі компонентів культу-

рно-історичної реальності, тобто такої реальності, 
яка існує завдяки людині, і водночас впливає на неї 
[ Див. дет.: 15, c.147,151-152,157]. Таким духовним 

символом-реальністю виступає право.  

Отже, право як вид соціальної норми скла-

далось історично протягом життя багатьох поко-

лінь. Основою його формування стала творчість 

народу, котра змістовно увібрала в себе як його 

предметне буття – об’єктивні тенденції розвитку,  

так і інформаційну духовність – психо-менталь-

ний генотип, які слугували і слугують засновками 

належної поведінки, як умови забезпечення поряд-

ку. Саме ці, як на наш погляд, положення, мають 

бути в основі розв’язання проблеми типологічних 

ознак національної правової системи. Що ж стосу-

ється визначення її класифікаційних ознак, то до-

датково необхідно враховувати специфіку історич-

ного розвитку народу з відповідним парадигмаль-

ним осмисленням дії принципу історизму.   
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Застосування принципів системно-інфор-

маційного підходу  в дослідженні генезису пра-

вових систем дозволяє вийти на механізми само-

організації та самодетермінації  з цілком визна-

ченими теоретичними посилками, в контексті 
яких ті проблеми, які перебували в маргінальній 

площині пізнавального процесу або вважалися 

такими, що не підлягають розгляду, можуть бути 

порушеними і успішно розв’язаними. До таких 

відносяться, наприклад, проблема етнізації права; 

проблема розвитку національного права і націона-

льних правових систем  так названих (виключно в 

рамках позитивізму і соціологічного об’єктивізму) 

„неісторичних народів”, які  нібито „неспроможні” 

розбудувати власну національну державу, отже, 

мають лише „право” бути відповідно навченими і 
поглинутими більш розвиненими, „передовими” 

цивілізаціями.  Зокрема, для української історико-

правової науки названі проблеми особливо акту-

альні, позаяк до здобуття незалежності за україн-

ським народом фактично не визнавалося право 

на самобутню історію, отже, наукою не ставило-

ся питання про самобутність його національного 

права і національної правової системи. Відповід-

но  серйозно науково не ставилося питання  про 

її типологічні та класифікаційні ознаки. 
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Постановка проблеми. На сучасному ета-

пі реформування українського суспільства акту-

алізується роль і значення принципу невідворот-

ності юридичної відповідальності. Проблема за-

безпечення невідворотності юридичної відпові-
дальності вимагає надійного, об’єктивного нау-

ково-дослідного забезпечення. На перший план 

висувається задача загальнотеоретичного її 
осмислення, оскільки до цих пір названа пробле-

ма розглядалась в основному на галузевому рів-

ні, в основному у кримінальному й адміністрати-

вному праві. Гарантії невідворотності юридичної 
відповідальності різноманітні за своїм характе-

ром. У більшості випадків у юридичній науці 
основна увага приділяється правовим засобам, а 

на практиці – розгляду і вжиттю заходів у конк-

ретних випадках незабезпеченої дії принципу 

невідворотності юридичної відповідальності, не-

виконання відповідних правових норм. Такий 

підхід виправданий, але недостатній, бо не вра-

ховує того, що дія принципу невідворотності 
юридичної відповідальності визначається не 

тільки правовими, але й багатьма іншими факто-

рами, тобто системою умов (засобів). 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання про сутність і значення принципу не-

відворотності юридичної відповідальності неод-

норазово розглядалося у працях деяких  науко-

вців, серед яких Л.В. Головко,  А.А. Іванов, Н.С. 

Косякова,  М.С. Малєїн, І.С. Самощенко та М.Х. 

Фарукшин, П.А. Фефелов. Серед представників 

класичної школи права необхідно пригадати іме-

на Ч. Беккаріа, Ш. Монтеск’є та інших. У деяких 

працях вітчизняних вчених, наприклад,  Д.М. 

Лук’янця, А.А. Козловського, О.Я. Свєтлова, 

А.Х. Степанюка, а також  підручниках  охоплена 

проблема  невідворотності юридичної відповіда-

льності, що розробляється і в західній правовій 

літературі. Однак питанням, які пов’язані із за-

безпеченням принципу невідворотності юридич-

ної відповідальності вченими-правниками приді-
лялась недостатня увага. Лише у монографії ро-

сійської вченої Т.А. Малаш  має місце дослі-
дження питання про умови забезпечення прин-

ципу невідворотності юридичної відповідальнос-

ті. Про сучасні можливості використання пере-

дового досвіду у розкритті та розслідуванні зло-

чинів і рекомендації щодо його використання в 

діяльності органів внутрішніх справ зазначає 

Н.С. Карпов [4]. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

завдання розкрити основні фактори, за допомо-

гою яких забезпечується повне та послідовне 

проведення в життя вимог принципу невідворот-

ності юридичної відповідальності.  
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Забезпечення принципу невідворотності 
юридичної відповідальності являє собою універ-

сальну різноманітну діяльність компетентних 

суб’єктів, яка направлена на реальне здійснення 

юридичної відповідальності за скоєні правопо-

рушення. Без надійних гарантій немає ні прав, ні  
правопорядку. Гарантії принципу невідворотнос-

ті юридичної відповідальності різноманітні за 

своїм характером. У більшості випадків у юри-

дичній науці основна увага приділяється право-

вим засобам, а на практиці – розгляду і вжиттю 

заходів по конкретних випадках незабезпеченої 
дії принципу невідворотності юридичної відпо-

відальності, невиконання відповідних правових 

норм. Такий підхід виправданий, але недостатній, 

бо не враховує того, що дія принципу невідворот-

ності юридичної відповідальності визначається не 

тільки правовими, але і багатьма іншими фактора-

ми, тобто системою умов (засобів). Ще за радянсь-

ких часів генеральний прокурор до однієї з ключо-

вих проблем у боротьбі зі злочинністю відніс за-

безпечення принципу невідворотності юридичної 
відповідальності та підкреслив її тісний зв’язок з 
поліпшенням розкриття злочинів.  

На думку Л. Карнєєвої  поряд, із закріп-

ленням у кримінальному процесі гарантій прав 

особистості, не менш важливо підвищити ефек-

тивність норм, які регулюють діяльність право-

охоронних органів, що зобов’язані забезпечити 

невідворотність відповідальності осіб, які скоїли 

злочин [3, с. 56–57]. Проблему невідворотності 
юридичної відповідальності належить розгляда-

ти передусім як соціальну, яка акумулює багато 

аспектів життя сучасного суспільства (політичні, 
економічні, правові, духовні, культурні, соціаль-

но-психоло-гічні та інші). Вирішення цього пи-

тання повинно бути системним, комплексним. 

Серед факторів, які забезпечують дію принципу 
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невідворотності юридичної відповідальності мо-

жна виділити: соціально-економічні, соціально-

політичні, соціально-правові, організаційно-

управлінські, соціально-психологічні, культурно-

етичні та ін. Соціально-економічні фактори 

включають в себе економічну стабільність, ство-

рення нормальних ринкових відносин, достатній 

рівень життя населення, здатний забезпечити 

реальність проголошених прав і свобод. До числа 

соціально-еко-номічних факторів, які забезпечу-

ють дію принципу невідворотності юридичної 
відповідальності у правоохоронній діяльності 
компетентних органів, входить фінансове забез-
печення функціонування цих органів, а також 

матеріальне стимулювання їх позитивної роботи, 

заохочення працівників правоохоронних органів 

за добросовісне виконання професійних обов’яз-
ків у реалізації принципу невідворотності юри-

дичної відповідальності. Врахування даних фак-

торів у діяльності посадових осіб правоохорон-

них органів націлює на розробку форм і методів 

матеріального стимулювання цієї діяльності, на 

виконання професійних функцій без якого-

небудь відступу від вимог закону [3, с. 41]. 

Соціально-політичні фактори забезпечення 

принципу невідворотності юридичної відповіда-

льності охоплюють інститути демократії, ідеоло-

гічний і політичний плюралізм,  незалежність 

засобів масової інформації, гласність та ін. Серед 

цих факторів важливе значення має розподіл 

влади, функціонування конституційного контро-

лю, панування права і закону. Дуже важливо, 

щоб відносини всіх гілок влади будувались на 

основі законів та їх неухильному виконанні, ефе-

ктивно діючої ієрархічної системи правових но-

рмативних актів. 

Соціально-правові фактори забезпечення 

принципу невідворотності юридичної відповіда-

льності охоплюють досконале законодавство, 

правозастосування, правосвідомість, правову 

культуру [13, с. 48–54]. Серед цих умов важливе 

значення відіграє рівень правового забезпечення 

самого принципу невідворотності юридичної 
відповідальності.  Відбулося серйозне поновлен-

ня кримінального та кримінально-процесуаль-

ного законодавства, яке гарантує в першу чергу 

реальність презумпції невинуватості. Прийняті 
законодавчі акти, які регулюють нові відносини 

власності,  підприємницьку діяльність, привати-

зацію, банківську сферу. Особливе значення має 

розв’язання таких соціальних проблем, як удо-

сконалення правового регулювання діяльності 
правоохоронних органів із забезпечення принци-

пу невідворотності юридичної відповідальності, 

підвищення ефективності відомчого норматив-

ного регулювання діяльності цих органів із за-

стосування заходів юридичної відповідальності, 
регламентація юридичної відповідальності поса-

дових осіб за порушення принципу невідворот-

ності юридичної відповідальності, підвищення 

рівня правової культури працівників правоохо-

ронних органів [10, с. 29]. 

Організаційно-управлінські фактори забез-
печення принципу невідворотності юридичної 
відповідальності включають в себе управлінські 
процеси, які здійснюються різними суб’єктами 

для досягнення відповідності об’єктів управління 

нормам права, а також управління всіма, без ви-

нятку, органами держави, їх посадовими особами 

в цілях забезпечення принципу невідворотності 
юридичної відповідальності. Серед організацій-

но-управлінських факторів важливе значення 

мають такі: удосконалення управлінської систе-

ми (наприклад, органу внутрішніх справ); органі-
зація її функціонування; поліпшення роботи з 
кадрами; використання зовнішніх зв’язків для 

здійснення функції забезпечення невідворотності 
юридичної відповідальності у діяльності органів 

внутрішніх справ; форми і методи виявлення ла-

тентних порушень принципу законності у діяль-

ності органів внутрішніх справ; розробка ком-

плексної програми з попередження порушень 

принципу законності; форми і методи виявлення 

причин та умов, які сприяють порушенню  невід-

воротності юридичної відповідальності; удоско-

налення форм і методів роботи з листами, заява-

ми та скаргами громадян про неправомірні дії 
працівників органів внутрішніх справ. 

Соціально-психологічні фактори забезпе-

чення принципу невідворотності юридичної від-

повідальності охоплюють професійну правову 

психологію працівників правоохоронних органів 

(мотивація, орієнтація, установки), відношення 

працівників даних органів до юридичної відпові-
дальності. Серед цих факторів варто виділити 

цілісні установки, стереотипи правової поведін-

ки, правові  навички та вміння [8, с. 93]. 

Культурно-етичні фактори забезпечення 

принципу невідворотності юридичної відповіда-

льності – це моральні основи юридичної відпові-
дальності, моральний  облік працівників право-

охоронних органів, напрямки, форми і методи 

морального стимулювання цих працівників за 

добросовісне виконання професійних обов’язків. 

Кожен із зазначених вище факторів має 

всезагальний характер як для системи правоохо-

ронних органів в цілому, так і для кожного з її 
структурних підрозділів, які спеціалізуються на 
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здійсненні конкретних функцій з охорони суспі-
льного порядку, боротьбу зі злочинністю і забез-
печення суспільної безпеки [9, с. 47]. Наприклад, 

до соціально-політичного фактору відносяться 

елементи політичної системи, принципи її органі-
зації та функціонування. Механізм же практичної 
реалізації цього фактору виражається у формі кері-
вництва правоохоронними органами з боку держа-

вних органів, взаємодії правоохоронних органів з 
трудовими колективами та суспільними організа-

ціями, населенням, засобами масової інформації та 

іншими соціальними інститутами [11, с. 74].  

Організаційно-управлінський фактор утво-

рює сукупність елементів структурно-функ-

ціонального характеру, які складають як статику 

(система і структура правоохоронних органів), 

так і динаміку управління з метою забезпечення 

принципу невідворотності юридичної відповіда-

льності. Одним із головних елементів тут є кадри 

правоохоронних органів, їх служб та підрозділів. 

Оскільки принцип невідворотності юридичної 
відповідальності не дотримується саме кадрами, 

тому рівень кадрової роботи і роботи з кадрами є 

вирішальною умовою забезпечення принципу 

невідворотності юридичної відповідальності. І 
навпаки: упущення у реалізації кадрової функції 
виступають однією з найбільш поширених причин 

недотримання принципу невідворотності юридич-

ної відповідальності. Звідси – значення удоскона-

лення роботи по комплектуванню кадрів право-

охоронних органів, у тому числі  органів внутрі-
шніх справ, важливість своєчасного і глибокого 

вивчення особистих та ділових якостей кандидатів 

з орієнтацією на основні параметри моделі відпові-
дного спеціаліста, актуальність вимог професійної 
орієнтації та професійного відбору. 

Недоліки у правовому регулюванні діяль-

ності правоохоронних органів здійснюють нега-

тивний вплив на забезпечення дії принципу не-

відворотності юридичної відповідальності. До 

основних типових упущень у правовому регулю-

ванні діяльності правоохоронних органів відно-

сяться: значна прогаленість спеціального право-

вого регулювання як у цілому, так і в конкретних 

нормативних актах; неповне або нечітке вирі-
шення деяких задач, у тому числі ключових для 

науково зумовленого правового регулювання; 

відсутність або неповнота необхідної спеціальної 
регламентації прав та обов’язків учасників від-

носин, які виникають у сфері діяльності органів  

внутрішніх справ у цілому, але особливо їх 

окремих служб (саме оперативно-розшукових апа-

ратів); і наявність численних спроб правової рег-
ламентації тактичних аспектів діяльності окремих 

служб органів внутрішніх справ, внаслідок чого 

спеціальні правові акти в суттєвій своїй частині 
втрачають нормативний характер і перетворюють-

ся в методичні та інструктивні рекомендації. Все це 

на практиці призводить або до правового нігілізму   

правоохоронних органів або до згортання їх розу-

мної ініціативи [12, с. 17–18].  

Важливе значення має і забезпечення про-

фесійної діяльності кадрів правоохоронних орга-

нів науково-технічними засобами. Однією з про-

блем забезпечення невідворотності юридичної 
відповідальності є низький коефіцієнт дії резуль-

татів застосування технічних засобів у зв’язку з 
їх недоступністю, застарілістю, несправністю або 

відсутністю. В органах внутрішніх справ дефіцит 

необхідної техніки мають як слідча, так і операти-

вна служби. Підрозділи, які ведуть боротьбу з ор-

ганізованою злочинністю, неповністю забезпечені 
транспортними засобами. Отже, принцип невідво-

ротності юридичної відповідальності нерідко по-

рушується самими працівниками правоохоронних 

органів через недосконалість умов роботи. 

В умовах побудови правової держави під-

хід до забезпечення принципу невідворотності 
юридичної відповідальності повинен стати сис-

темним, науково зумовленим. Передусім закони 

повинні бути приведені у відповідність з дійсніс-

тю, з вимогами реальної практики. Правова дер-

жава – це відповідальна держава, яка компенсує 

шкоду, завдану діями державних органів, поса-

дових осіб [9, с. 54]. У зв’язку з цим варто відзна-

чити, що не вдалося справитися з кризою механіз-
му державного управління. В роботі всіх органів 

державної влади є великі недоліки: низька вико-

навча дисципліна, вплив групових і корпоративних 

інтересів на шкоду інтересам країни. 

Сьогодні з’явилася необхідність більш чіт-

кої координації з поліпшенню роботи органів 

внутрішніх справ. У системі виконавчої влади 

МВС України з підлеглими йому органами внут-

рішніх справ є центральною ланкою забезпечен-

ня правопорядку, боротьби зі злочинністю. На 

прикладі забезпечення принципу невідворотності 
юридичної відповідальності у роботі органів 

внутрішніх справ можна зазначити такі заходи, 

спрямовані на підвищення ефективності як самої 
цієї роботи, так і дієвості даного принципу: 1) 

удосконалення правового регулювання організа-

ції служб в управлінні процесом розкриття і роз-
слідування злочинів; 2) розвиток нормотворчої 
діяльності керівників служб внутрішніх справ по 

виданню керівниками цих органів наказів, по-

станов, інструкцій з питань взаємодії. Це дає мо-

жливість у нормативному порядку узгодити дії 
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всіх служб, підрозділів і працівників у розкритті 
злочинів; 3) поліпшення навчання особового 

складу органів внутрішніх справ; 4) удоскона-

лення організації контролю [9, с. 63]. 

Отже, не можна реалізовувати принцип не-

відворотності юридичної відповідальності стосо-

вно до кожного окремого правопорушення (а 

значить, і в цілому), не встановивши, по-перше, 

особу, яка скоїла це правопорушення, не з’ясу-

вавши, по-друге, обставин скоєння правопору-

шення та міру відповідальності особи за нього, 

не виконавши, по-третє, цю міру. Звідси завдан-

ня органів держави – забезпечити швидке та по-

вне виявлення правопорушень, установлення 

всіх винних у їх вчиненні і застосування до них 

передбачених законом заходів з урахуванням 

необхідної реалізації всіх інших принципів юри-

дичної відповідальності.   
Нелегке завдання держави на багато років 

– виховання правосвідомості громадян. Необхід-

но терміново створити та розвивати мережу за-

гальнодоступного правового консультування на-

селення.  Зусилля з правового виховання будуть 

безкорисними, якщо всі сили держави не будуть 

кинуті на зниження кримінального фону. Заходи, 

які вживаються на сьогоднішньому етапі, не мо-

жна визнати достатньо ефективними, вони ще 

повністю не відповідають сучасним вимогам 

життя.  Багато порушень закону у сфері суспіль-

ного порядку не розкриваються, безкарно прохо-

дять для винних осіб, що часто призводить до 

повторності правопорушень. Небезпечні злочи-

ни, як справедливо підкреслив А.М. Ларін, нері-
дко залишаються безкарними з тієї причини, що 

оперативний працівник ставить перед собою ме-

ту відзвітувати, а не виявити злочинця, а слідчий та 

суддя – закрити справу, а не шукати істину. Крім 

того, винесення несправедливого вироку, незакон-

ний арешт, примушування до дачі свідчень – це 

також важкі злочини, і невідворотність юридичної 
відповідальності також поширюється на вказаних 

працівників правоохоронних органів [9, с.64].        

У справі забезпечуваного принципу невідворотно-

сті юридичної відповідальності потрібні більш рі-
шучі дії з боку правоохоронних органів, посилення 

їх контрольних функцій. 

Досить важливо навчитися посадовим осо-

бам керуватися законами у своїй діяльності та 

прищеплювати громадянам звичку безумовної 
покори законам. Іншими словами, необхідна зако-

нослухняність, виховання такої якості. Особливу 

увагу потрібно приділяти молоді, яка не зовсім 

сприймає проголошені ідеали та цінності через ат-

мосферу суспільного лицемірства     [2, с. 35].  

Варто ще раз підкреслити злободенність 

проблеми підготовки кадрів правоохоронних ор-

ганів, від яких у вирішальній мірі залежить ефек-

тивність забезпечення принципу невідворотності 
юридичної відповідальності. Необхідно всіма 

засобами домагатися того, щоб працівники пра-

воохоронних органів дотримувалися принципу 

невідворотності юридичної відповідальності не 

зі страху перед покаранням, а внаслідок усвідом-

лення неможливості діяти інакше, як на високо-

му рівні професійної діяльності, особистої пра-

вової культури та правової свідомості [9, с. 66]. 

На цій підставі стає можливим більш об’єктивне 

розв’язання однієї з головних задач кадрових 

апаратів  – визначення придатності кандидата 

для служби в цих органах. До цього поняття вхо-

дить весь комплекс вимог, який висувається до 

представника правоохоронних органів, зокрема 

внутрішніх справ: бездоганна поведінка на слу-

жбі та в побуті, добросовісне відношення до ви-

конання отриманої справи, необхідний рівень 

загальноосвітньої та спеціальної підготовки, си-

льний характер, розвинені вольові якості, рішу-

чість і сміливість, уміння швидко та правильно 

орієнтуватися в складних ситуаціях, приймати 

правильні рішення в умовах дефіциту часу та 

інформації [5, с. 100].  

Найбільш точним показником правової 
підготовленості працівників органів, на думку 

В.М. Баранова, служить рівень їх правової сві-
домості, тобто сукупність знань, уявлень та по-

чуттів, які виражають суб’єктивне відношення 

людей до всієї сукупності правових факторів, що 

складають юридичну надбудову [1, с. 31].  

Серед чинників послаблення дії принципу 

невідворотності юридичної відповідальності є 

недостатні теоретичні знання працівників право-

охоронних органів. Практика застосування зако-

нодавства про матеріальну відповідальність в 

органах внутрішніх справ свідчить про слабке 

уявлення, а часом і про нерозуміння начальни-

ками ОВС відшкодувального характеру майно-

вих заходів, застосовуваних до працівників ОВС. 

Найчастіше працівники ОВС за правопорушення, 

пов’язані з матеріальною шкодою органу внут-

рішніх справ, притягаються до дисциплінарної та 

(чи) кримінальної відповідальності, а матеріаль-

на шкода, заподіяна ними органу внутрішніх 

справ, залишається невідшкодованою [7, с. 73].  

У забезпеченні принципу невідворотності 
юридичної відповідальності важлива роль нале-

жить засобам масової інформації. Мабуть, що від 

правильності дії принципу невідворотності консти-

туційної, цивільно-правової, адміністративної, 
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кримінальної відповідальності залежить форму-

вання суспільної думки [9, с. 68]. Використання 

засобів масової інформації допомагає їй у розв’я-

занні однієї з гострих проблем – проблеми латент-

ності правопорушень. Проблема невідворотності 
юридичної відповідальності є багато в чому про-

блемою подолання латентності правопорушень. 

Висновки. Забезпечення принципу невід-

воротності юридичної відповідальності є цілесп-

рямованою різноманітною діяльністю компетен-

тних суб’єктів, яка полягає у реальному здійс-

ненні юридичної відповідальності за скоєні пра-

вопорушення. Під умовами забезпечення прин-

ципу невідворотності юридичної відповідальнос-

ті належить розуміти засоби, за допомогою яких 

забезпечується повне та послідовне проведення в 

життя вимог принципу невідворотності юридич-

ної відповідальності. Ці засоби одночасно висту-

пають і факторами підвищення ефективності дії 
принципу невідворотності юридичної відповіда-

льності, серед яких необхідно виділити соціаль-

но-економічні, соціально-політичні, культурно-

етичні, правові та організаційно-технічні. Отже, 

законодавець і практичні працівники, які корис-

туються у своїй діяльності принципом невідво-

ротності юридичної відповідальності, зобов’язані  
використовувати всю багатоманітність засобів і 
умов для підвищення ефективності дії принципу 

невідворотності правової відповідальності. 
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PRINCIPLES PROVIDING INEVITABILITY OF LEGAL RESPONSIBILITY 
 

Summary 

 
The following scientific article states and analyses the main issues for enhancing the effectiveness of the 

principle of legal inevitability. The above stated issues serve simultaneously as the principles providing in-

evitability of legal responsibility, including social-economical, culture-ethical, legal and directing principles. 
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Постановка проблеми. Релігія досить час-

то стає об’єктом уваги різних юридичних наук. 

Так, питання прямо чи опосередковано пов’язані 
з нею розглядаються у теорії, історії, соціології, 
філософії права, порівняльному правознавстві 
тощо. Однак найчастіше цей розгляд фрагмента-

рний, зорієнтований на визначення місця і ролі 
релігійних організацій у структурі державного 

суспільства чи на аналіз державно-церковних 

відносин. Такий підхід виглядає дещо непослідо-

вним: з одного боку суспільні науки визначають 

релігію як одну з базових форм соціальної свідо-

мості, з іншого – зводять її правовий вимір до 

несамостійних корпоративних форм вияву. 

Релігія та право – дві нормативні системи 

зі спорідненими характеристиками, що з різних 

сторін урегульовують життя суспільства і протя-

гом тисячоліть взаємодіють у найрізноманітні-
ших формах. Одним з найцікавіших результатів 

такого співіснування стало виникнення суміжних 

релігійно-правових нормативних систем – суку-

пності норм, що врегульовують особливу сферу 

суспільних відносин. 

Релігія посідає унікальне за значенням місце 

у житті суспільства. Будучи по суті аксіологічно-

світоглядною формою пізнання світу, вона, з одно-

го боку, виступає як визначальний фактор при фо-

рмуванні внутрішньої системи етичних оцінок, мо-

тивацій та метафізичного світогляду віруючої лю-

дини, з іншого боку, вона в абсолютній більшості 
випадків є інституційно вираженим видом колек-

тивної свідомості, покликаним задовольняти релі-
гійні потреби та впливати на суспільні процеси. 

Релігійні організації усвідомлюють себе як особли-

ву трансцендентно-іманентну щодо навколишньо-

го світу дійсність, яка, однак, не розглядається як 

однорідне з державою утворення.  

Науки юридичного циклу по-різному до-

сліджують феномен релігійного права. Так, в іс-

торії права воно розглядається переважно як 

чинник, що тою чи іншою мірою впливав на фо-

рмування світського національного права. У фі-
лософії та соціології права – в контексті пізнання 

права в широкому та вузькому розумінні, через 
установлення взаємозв’язку між державою та 

правом. У теорії права та порівняльному право-

знавстві роль і значення релігійного права в сус-

пільстві є одним з критеріїв класифікації право-

вих систем сучасності. Останній підхід, на наш 

погляд, найбільш комплексний, оскільки засто-

сування порівняльно-правової методології до-

зволяє глибоко проаналізувати не тільки харак-

терні риси різних релігійно-правових систем, але 

і дослідити їх спільну сутнісну природу та виок-

ремити їх як окремий об’єкт дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    
У працях сучасних теоретиків права та компара-

тивістів (М.Н. Марченко, О.Ф.Скакун, Ю.А.Тіхо-

мірова, Х.Бехруз, К.Цвайгерта, та ін.) розгляда-

ються окремі найбільш вагомі в національному 

праві релігійно-правові системи. Однак біль-

шість дослідження обмежуються аналізом релі-
гійного права виключно в контексті його істори-

чного чи регулятивного впливу на світське наці-
ональне право або розглядом лише окремих релі-
гійно-правових систем. 

Метою статті є обґрунтування положення 

про те, що релігійно-правові системи потрібно 

розглядати як цілісний реально існуючий право-

вий феномен, для якого характерні особливі фо-

рми ключових юридичних конструкцій – джерел 

права, норм права, правових відносин та юриди-

чної відповідальності. 
Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Кожна релігійна деномінація самоідентифі-
кується через систему взаємопов’язаних елемен-

тів – релігійне почуття, культ і організацію [1, с. 

183], хоча визначальним фактором при цьому є 

цілісна система ідей та уявлень – релігійне віро-

вчення. Незважаючи на певні досить істотні від-

мінності, на наш погляд, є підстави стверджува-

ти, що різні релігійно-правові системи належать 

до своєрідної автономної щодо світського права 

сфери – сфери релігійного права. Кожна сучасна 

релігійно-правова система – це не тільки істори-

чний феномен, але і реально діюча система норм, 

що врегульовує специфічний тип відносин. 

Унікальною рисою релігійно-правових си-

стем є те, що вони виникають і первинно існують 

не як складова частина національної системи 

права певного державно-політичного утворення, 

а як відносно автономна правова сфера, що фун-

кціонує та розвивається паралельно з нею, не 

потребуючи, за своєю суттю, санкції держави 

для забезпечення власного буття. Ця їх винятко-

ва особливість дозволяє глибше зрозуміти онто-
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логічну сутність права як соціального явища, 

розглянувши емпіричний матеріал про його існу-

вання фактично поза визначально-формуючим 

впливом держави. Цьому ж сприяє архаїчність 

більшості релігійно-правових норм (переважна 

частина яких створена кілька століть тому, і, не-

зважаючи на це, досі не втратила своєї юридич-

но-зобов’язальної сили в межах релігійної спіль-

ноти), що дозволяє “живцем” побачити видозмі-
ну праворозуміння та правозастосування і про-

стежити один з можливих шляхів еволюції права. 

Одним з варіантів класифікації релігійно-

правових систем може стати розподіл їх за кла-

сичною релігієзнавчою схемою на: 1) релігійно-

правові системи первісних релігійних вірувань; 

2) релігійно-правові системи етнічних релігій;   

3) релігійно-правові системи світових релігій. 

Релігійно-правові системи первісних віру-

вань (напр., магії, тотемізму, шаманізму) визна-

чаються недиференційованістю потестатних ор-

ганів влади, в яких сакральне та „світське” (про-

тодержавне) начала об’єднані. Ці ембріональні 
системи – спільна колиска релігійного та держа-

вного права. На цьому етапі зароджуються орга-

нізаційний вираз релігії та держави. 

Релігійно-правові системи етнічних релігій 

(індуїзму, іудаїзму) є вже цілісними норматив-

ними системами, що визначають питання ієрар-

хії, правового статусу віруючого, органів релі-
гійної влади. Поступово формуються основні 
типи релігійно-правових норм і санкцій. Голо-

вною особливістю систем цього типу є їх етніч-

ний характер.  

Наприклад, іудейське релігійне право вже 

розділяється на різні галузі. Сімейно-шлюбні 
відносини впорядковуються шляхом: 1) підве-

дення розлучення під дію певних юридичних 

норм (введення письмового акта т.зв. "розвідного 

листа" та заборона розлучення за певних умов 

(Повт. 22, 29; 19)); 2) відновлення чистоти життя, 

втраченого гріхопадінням людини, під час шлю-

бного союзу (встановлено десяту заповідь та 

смертну кару за її порушення (Лев. 20, 10));       

3) заборони родинних шлюбних стосунків 

(Лев.18); 4) визначення правового статусу нало-

жниць (Повт. 21, 10-14) та вдовиць. 

"Богоправління" як основа життя давньоіз-
раїльського суспільства не обмежувалось лише 

релігійно-моральною сферою, а проникало й у 

життя держави, її економіку. В основі матеріаль-

ного добробуту ізраїльської держави  законодав-

цем було покладемо землеробство. Оскільки у 

договорі з Єговою брали участь усі члени богоо-

браного народу, та з огляду на те, що однією з 

його "умов" було дарування Землі Обіцяної, то, 

природно, що  і всі члени суспільства мали право 

рівного користування землею. Для цього було 

встановлено закон невідчужуваності землі, на тій 

саме підставі, що вся земля перебувала у винят-

ковій власності Єгови, а ізраїльтяни - лише прос-

ті переселенці на ній (Лев. 25, 23). 

Теократія давнього Ізраїлю - це не специ-

фічна форма державного управління, а загальне 

керівництво ідеями Божого закону, покірне 

сприйняття Його святої волі ("Богоуправління"). 

Система вищих органів державної влади склада-

лася з "двопалатного парламенту", який діяв на 

принципах народовладдя. "Верхню палату" скла-

дали "Рада 12-ти (старійшин колін), та "Рада 70-

ти", яка, крім них, мала ще і голів 58 поколінь. 

"Нижню" - загальне народне зібрання [2, c. 45]. 

Іудейське право має настільки виражений 

національний характер, що воно розглядається 

іноді як самостійна частина ізраїльського права 

[3, с. 314]. Система джерел юдейського права 

відображає його релігійний характер і зводиться, 

на думку дослідників, до двох основних різнови-

дів – “позитивних норм”, що являють собою то-

чне відтворення божественного волевиявлення, 

та натхненних Богом тлумачень-інтерпретацій 

джерел першого виду. 

 Релігійно-правові системи світових релігій 

(буддизму, християнства та ісламу) є вершиною 

еволюції релігійного права. Вони мають ціліс-

ний, системний характер, складну структуру та 

розроблений понятійно-категорійний апарат. 

Однією зі спільних юридичних конструк-

цій релігійного права є його джерела, які тісно 

пов’язані із загальними віронавчальними джере-

лами різних релігій. Ці джерела (священні книги) 

як правило справляють визначний прямий чи 

опосередкований вплив на формування світсько-

го права – багато цих книг стають цивілізаційно-

культурною основою суспільства набуваючи 

значення загальновизнаних норм людського 

співжиття. Однак їх можна розглядати і як особли-

ве джерело власне релігійного права окремих релі-
гійних утворень – тобто цілісної релігійно-правової 
системи норм, що врегульовує внутрішні та зовні-
шні відносини у самодостатніх релігійних об’єд-

наннях (церквах).  Як правило, у священних книгах 

можна виділити дві групи взаємопов’язаних норм: 

1) релігійно-правові приписи та звичаї; 2) норми, 

сформульовані релігійними доктринами на підставі 
“раціональних” джерел – постанов колегіальних 

органів, судових прецедентів, думок авторитетних 

богословів та юристів.  
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Норми священних книг у силу свого безза-

перечного найвищого авторитету є фундаменталь-

ними принципами, на яких базується все життя 

релігійних деномінацій, формальною засадою цер-

ковної правотворчості. Більшість священних книг 
не містить систематизованого кодексу релігійно-

правових норм, однак у них вміщено загальні на-

чала, вихідні положення та напрямки правового 

регулювання, які через акти тлумачення та нові 
норми, що виникають на підставі священних докт-

рин, деталізуються та реалізуються через них.  

Іншим аспектом, у якому виявляється осо-

бливість релігійного права є релігійно-правові 
норми. У цілому можна погодитись з визначен-

ням релігійної норми як правила чи вимоги “… 

конфесії (релігійної організації, церкви) до особи 

(послідовника релігії), де визначено обсяг, хара-

ктер, а також межу можливого й допустимого в 

поведінці віруючого” [6, с. 310]. Ці норми регу-

люють організацію та функції релігійних органі-
зацій, взаємовідносини віруючих між собою, 

відносини їх до церкви та об’єкта релігійного 

поклоніння. Їх можна класифікувати за різними 

критеріями. Наприклад, за характером повеління 

виділяють позитивні та негативні релігійні нор-

ми, за об’єктом регламентації – загальногрупові 
та спеціальні, за характером регулювання суспі-
льних відносин – культові й організаційно-функ-

ціональні [6, с. 312]. На думку деяких вітчизняних 

учених, характерними для релігійних норм можна 

вважати такі риси: 1) релігійним нормам властиві 
основні засоби регулювання: дозвіл, зобов’язання 

та заборона; 2) релігійна норма виступає як масш-

таб, зразок поведінки віруючих за певних обста-

вин; як еталон для суспільних відносин; 3) припис 

релігійної норми стосується здебільшого не конк-

ретних осіб, а широкого кола людей – послідовни-

ків певної релігії чи якоїсь її частини; 4) релігійна 

норма часто регулює відносини, що знаходяться 

поза компетенцією інших соціальних норм (бо ці 
відносини пов’язані із задоволенням релігійних 

потреб); 5) релігійні норми, на відміну від інших, 

найчастіше мають авторитарний характер (фор-

мулюються як обов’язкові веління, ієрархічно 

вищі над усі інші); 6) релігійні норми відрізня-

ються від інших соціальних норм своїм не-

від’ємним зв’язком з вірою в надприродне (вони 

захищені посиланням на священні джерела, над-

природну сутність) [6, с. 310-311]. 

Отже, не підлягає сумніву, що релігійні 
приписи в силу унікальності відносин, які підля-

гають урегулюванню, потрібно виділяти як 

окремий різновид соціальних норм. Однак по-

няття релігійної норми надто загальне і не конк-

ретизоване, оскільки до нього включаються нор-

ми різних типів (культові, морально-етичні, релі-
гійно-правові та ін.). Для виокремлення і зручно-

сті подальшого вивчення різних видів релігійних 

норм серед них можна виділити “релігійні пра-

вові норми”. Не можна не згадати про значну 

кількість релігійних норм, які носять більш-

менш чітко виражений правовий характер. Саме 

такі норми складають цілі системи цілком особ-

ливих, навіть на думку прихильників певної ре-

лігії, приписів, які врегульовують основні моме-

нти функціонування релігійних організацій. Ка-

нонічне право християнських церков, системи 

мусульманського, індуського, буддійського пра-

ва – ось лише деякі приклади релігійно-правових 

норм, що традиційно розглядаються як цілком 

окремий різновид норм релігійних. Об’єктивна 

підстава виникнення таких норм – фактична на-

явність релігійних відносин правового характеру 

(ієрархічно-управлінські, майнові, карні відноси-

ни), що реалізуються через стосунки віруючих, 

релігійні зв’язки громад і церков. Ці відносини, 

як і будь-які інші існуючі відносини, потребують 

врегулювання, яке виражається у загальній фор-

мі – у формі норми. Постає цілком закономірне 

запитання: за якими критеріями з універсуму со-

ціальних релігійних норм можна виділити норми 

релігійно-правові? Проблема ускладнюється ще 

й тим, що навіть релігійні норми правового хара-

ктеру знаходяться у тісному та нерозривному 

зв’язку з неправовими (морально-етичними, 

культовими, віронавчальними та ін.) приписами, 

які, на нашу думку, значно більше органічно 

споріднені між собою, ніж норми світського пра-

ва та моралі, бо сама церква як релігійна органі-
зація переслідує в першу чергу цілі духовного, 

морального характеру.   

Аналіз релігійних правових норм дозволяє зро-

бити висновок, що їм властиві практично всі ознаки, 

які традиційно приписуються праву, зокрема: 

1. Загальнообов’язковий (імперативний) 

характер. Релігійно-правові норми поширюють 

свою дію на всіх віруючих, яким вони адресова-

ні, незалежно від їх індивідуального волевияв-

лення. Звичайно, потрібно врахувати, що поняття 

загальнообов’язковості зводиться у цьому разі 
лише до сукупності прихильників даної релігій-

ної течії; але в цьому середовищі обов’язковість 

канонічної норми не обмежується навіть етнічно-

політичними кордонами і може поширити свою 

дію на всіх віруючих, які належать до єдиної ре-

лігійної деномінації. 
2. Установленість і гарантування певним 

зовнішнім авторитетом (церквою). Якщо у світ-
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ському праві формою організації суспільних від-

носин та інтересів усіх членів суспільства є дер-

жава (як єдине утворення, наділене владою за-

стосовувати заходи примусу для забезпечення 

виконання правових норм), то у сфері дії релігій-

но-правових норм (яка часто перебуває поза ме-

жею дії держави) місце загальновизнаного авто-

ритету, що встановлює та гарантує дотримання 

канонічних норм, посідає церква як універсальне 

джерело та середовище канонічного права. 

3. Нормативність. Система релігійно-пра-

вових норм, як і будь-яка правова система, скла-

дається з сукупності норм (канонів), які визна-

чають певні шаблони поведінки задля досягнен-

ня впорядкованості життя церкви. Релігійно-

правовим нормам також властивий розподіл від-

повідно до трьох основних засобів урегулювання 

суспільних відносин на праводозвільні, правозо-

бов’язувальні та правозаборонні.  
4. Формальна визначеність. Норми релігій-

ного права, попри існування релігійних „право-

вих звичаїв”, закріплюються формально, перева-

жно шляхом фіксації у тексті нормативного акта. 

5. Багаторазовість використання. Релігійні 
канони, як і “світські” правові норми, є правила-

ми поведінки, що мають постійний характер та 

однаково регулюють усі однотипні відносини.  

Найістотнішими загальними елементами, 

що відрізняють системи світського та релігійного 

права, є предмет (суспільні відносини, які підля-

гають нормативному упорядкуванню) та метод 

правового регулювання. Правові відносини, як 

відомо, є вихідним пунктом у пізнанні права, що 

виражає генетично вихідне правове явище, реа-

льно-історичне начало його виникнення і стано-

влення, відштовхуючись від якого, можна розви-

нути всю систему уявлень про право.  

Релігійне право врегульовує цілком специ-

фічні суспільні відносини, які, в основному, пов’я-

зані з: 1) вступом особи до певної релігійної орга-

нізації чи об’єднання, релігійною практикою та 

припиненням членства; 2) накладенням на поруш-

ника релігійно-правової норми певного покарання; 

3) визначенням статусу корпоративних об’єднань, 

що виникли в середовищі певної релігійної органі-
зації чи об’єднання; 4) відносинами між релігійни-

ми організаціями різних рівнів; 5) відносинами між 

релігійними організаціями та державою й організа-

ціями нерелігійного характеру. 

Можна виділити три основних сфери релі-
гійно-правових відносин: 1) релігійний устрій;  

2) релігійне управління (сюди ж, як правило, від-

носять і церковний суд, процес і релігійно-

правові санкції); 3) зовнішні відносини релігійної 
організації [4; 5]. 

У цілому ж, узагальнюючи орієнтовно ви-

значене коло суспільних відносин, що врегульо-

вуються релігійним правом, можна підсумувати, 

що всі вони є відносинами, які стосуються внут-

рішнього і зовнішнього аспекту життя релігійної 
організації та статусу її членів. Як бачимо, суспі-
льні відносини як предмет правового регулюван-

ня у світському та релігійному праві істотно від-

різняються і можуть розглядатися як самостійні 
сфери існування права.  

У релігійно-правових системах застосову-

ються як загальний, спільний для всіх форм ви-

разу права методологічний апарат, так і спеціа-

льні методи, що використовуються для врегулю-

вання суто релігійних суспільних відносин, узя-

тих частково чи у повному обсязі. 
Дуже своєрідними є об’єкти та суб’єкти ре-

лігійних правових відносин. Об’єктами переважно 

виступають або духовні неземні блага, досягнення 

яких є метою сповідування релігії віруючою осо-

бою (спасіння, нірвана тощо), або ж нематеріальні 
блага, пов’язані зі вступом чи належністю особи до 

певної релігійної течії. Суб’єктами є віруючі – осо-

би, що добровільно сповідують певну релігію та 

релігійні організації чи об’єднання – земна, видима 

частина духовної спільноти. 

Неабияку специфіку у релігійному праві 
мають і інститути покарання та юридичної від-

повідальності. Головна їх особливість у тому, що 

віруючий, який добровільно визнає ціннісно-

зорієнтовану картину світу певної релігії, добро-

вільно бере на себе обов’язок виконувати припи-

си релігійної організації та, у разі скоєння пору-

шень, – нести юридичну відповідальність. Духо-

вний, неземний характер більшості релігійних 

об’єднань зумовлює і особливі види покарань, 

що пов’язані з релігійними обмеженнями вірую-

чого. У релігійно-правових покараннях, як пра-

вило, яскраво виражений виховний та виправний 

характер. Вони спрямовані не стільки на віднов-

лення порушеного права, скільки на спонукання 

віруючого до каяття та навернення, або (як край-

ній захід) – на ізоляцію ідеологічно «зіпсовано-

го» члена церкви від інших віруючих. 

Висновки. Отже, навіть вибірковий огляд 

лише окремих аспектів релігійного права дозво-

ляє стверджувати, що воно може розглядатися в 

якості самостійного системного утворення авто-

номного щодо „світського” права, що потребує 

поглибленого дослідження в майбутньому. 
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ECCLESIASTICAL LAW: COMPARATIVE ASPECT 

 

Summary 

In this paper the point of ecclesiastical (religious) law in the system of legal   phenomena has been ana-

lyzed.  Ecclesiastical law is presented as actual one, but unlike secular law, it has some distinguishing fea-

tures. Common judicial constructions of ecclesiastical law as sources, propositions of law, ecclesiastical jural 

relationships and the sanctions are considered.  
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АКТИ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ  
В СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Питання щодо 

правової природи актів Центральної виборчої 
комісії (далі – ЦВК або Комісія), їх юридичної 
сили, структури та функціонального призначен-

ня, вимог, яким вони повинні відповідати, є не-

заперечно важливим і актуальним з огляду на 

місце, яке посідає ЦВК у системі органів держа-

вної влади та на ті повноваження, на реалізацію 

яких ухвалюються її акти. Так, відповідно до ча-

стини 1 статті 1 Закону України “Про Централь-

ну виборчу комісію” від 30. 06. 2004 р., із зміна-

ми і доповненнями (далі - Закон) [1], ЦВК є по-

стійно діючим колегіальним державним органом, 

який діє на підставі Конституції України, цього та 

інших законів України і наділений повноваження-

ми щодо організації підготовки і проведення вибо-

рів Президента України, народних депутатів Укра-

їни, депутатів Верховної Ради Автономної Респуб-

ліки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, всеукраїнського і місце-

вих референдумів в порядку та в межах, встанов-

лених цим та іншими законами України.  

Метою даного дослідження є аналіз видів 

правових актів, що ухвалюються ЦВК, і визна-

чення критеріїв віднесення їх до джерел консти-

туційного права України (при цьому під джере-

лом конституційного права ми розуміємо акти 

нормативного характеру, що містять норми кон-

ституційного права [2, с. 142]). 

Ступінь наукової розробки теми дослі-
дження. Фахівцями  з конституційного права, на 

жаль, не приділяється належна увага вивченню 

проблем правової природи актів ЦВК. У своїх 

працях вони, зазвичай, лише згадують, про існу-

вання такого джерела конституційного права як 

акти ЦВК. Хоча у деяких з них усе ж наводиться 

певна характеристика актів ЦВК як джерел кон-

ституційного права [3].    

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Відповідно до статті 12 Закону, за результа-

тами розгляду на засіданні Комісії питання по-

рядку денного Комісія ухвалює рішення у формі 
постанови, а з питань поточної внутрішньої дія-

льності Комісія може ухвалювати протокольне 

рішення. Отже, постанови і протокольні рішення 

є основними видами правових актів, які ухвалю-

ються ЦВК. При цьому рішення ЦВК співвідно-

сяться з її постановами та протокольними рішен-

нями як зміст і форма його закріплення. 

Відповідно до частини 7 статті 11 Закону, 

Комісія веде протокол засідання, який підпису-

ється Головою Комісії або головуючим на засі-
данні Комісії, а також секретарем Комісії. Отже, 

поряд із постановами та протокольними рішен-

нями ще одним правовим актом ЦВК можна на-

звати протокол її засідань. 

Відповідно до частин 3, 4 статті 10 Закону, 

порядок організації роботи Комісії визначається 

цим Законом, Регламентом Центральної виборчої 
комісії, а також іншими актами, що приймаються 

Комісією на виконання цього та інших законів 

України. Регламент Центральної виборчої комі-
сії, а також інші акти Комісії, що визначають по-

рядок організації її роботи, приймаються Комісі-
єю і затверджуються її постановами. Відповідно 

до статті 32 Закону, Регламент Центральної ви-

борчої комісії визначає порядок організації робо-

ти Комісії, що не врегульований цим Законом. 

Зміни та доповнення до Регламенту Центральної 
виборчої комісії затверджуються постановою 

Комісії. За змістом Регламент Центральної вибо-

рчої комісії не може встановлювати додаткових 

повноважень Комісії або її членів, окрім встано-

влених законами України. Отже, особливим різ-
новидом актів, що ухвалюються постановами 

ЦВК, є її Регламент. Чинний Регламент ЦВК за-

тверджений постановою ЦВК від 26. 04. 2005 р. 

№ 72 [4] (далі - Регламент).  На внутрішню орга-

нізацію діяльності комісії спрямовані і положен-

ня про Секретаріат Комісії, його структуру, штат 

і положення про патронатну службу, що також 

затверджуються постановами Комісії. 
Питання щодо юридичної сили Регламен-

ту ЦВК дискусійне. Це пояснюється тим, що від-

повідно до частини 2 статті 19 Конституції Укра-

їни, ЦВК як орган державної влади зобов’язаний 
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діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені  лише Конституцією та 

законами України [5, с. 45].  

Постановами ухвалюються також рішення 

ЦВК щодо: 1) надання виборчим комісіям, комі-
сіям з референдумів роз'яснень і рекомендацій 

щодо застосування законодавства України про 

вибори та референдуми, які є обов'язковими для 

використання в роботі виборчих комісій та комі-
сій з референдумів; 2) організації підготовки та 

проведення виборів і референдумів; 3) організа-

ції роботи виборчих комісій та комісій з рефере-

ндумів; 4) підготовки пропозицій щодо вдоско-

налення законодавства України про вибори і ре-

ферендуми; 5) інших питань, віднесених до пов-

новажень Комісії (наприклад, щодо порушення 

законодавства України про вибори і референду-

ми, виборчих прав громадян України та права на 

участь у референдумі, про які стало відомо  з ре-

зультатів проведених ЦВК перевірок або із засо-

бів масової інформації чи інших джерел, що не 

суперечать законодавству України (частина 1 

статті 16 Закону);  щодо розгляду скарг (частина 

4 статті 15 Закону).  

Відповідно до пунктів 6, 7 статті 17 Зако-

ну, Комісія готує пропозиції щодо вдосконален-

ня законів з питань проведення виборів та рефе-

рендумів; звертається в разі необхідності до 

Конституційного Суду України щодо офіційного 

тлумачення Конституції України, законів Украї-
ни або окремих їх положень з питань, що стосу-

ються організації підготовки та проведення ви-

борів і референдумів в Україні. 
Відповідно до пункту 11 статті 20 Закону, 

Комісія також видає такі акти як повідомлення 

про підсумки всеукраїнського референдуму. На-

приклад, Повідомлення Центральної виборчої 
комісії “Про підсумки всеукраїнського референ-

думу 16. 04. 2000 р.” [6]. 

У літературі пропонується розмежовувати 

акти ЦВК за основними групами її повноважень 

на організаційно-розпорядчі, нормативно-мето-

дичні та контрольні (правозахисні) акти.  

Організаційно-розпорядчі акти ЦВК спря-

мовані на безпосереднє практичне застосування ви-

мог закону, здійснення конкретних виборчих проце-

дур. Ці акти стосуються, наприклад, утворення тери-

торіальних виборчих округів, формування виборчих 

комісій, реєстрації кандидатів у народні депутати 

України, на пост Президента України, затвердження 

форми й тексту виборчого бюлетеня, форми інших 

виборчих документів тощо. 

Нормативно-методичні акти спрямовані на 

уніфікацію застосування виборчого законодавства, 

роз’яснення складних для розуміння чи неоднозна-

чно застосовуваних положень закону, визначення 

певних конкретних способів діяльності виборчих 

комісій чи інших суб’єктів виборчого процесу у 

випадку, коли такі способи прямо не встановлені 
законом. Такими актами, затвердженими постано-

вами ЦВК, можуть бути положення, порядок, 

роз’яснення, методичні рекомендації. 
Правозахисні акти спрямовані на здійс-

нення контрольних повноважень ЦВК, на забез-
печення не лише дотримання законодавства, а й 

виявлення випадків його порушення, усунення 

наслідків таких порушень, насамперед віднов-

лення прав та захищених законом інтересів 

суб’єктів виборчого процесу. Як правило, це по-

станови, прийняті за наслідками розгляду звер-

нень (в основному скарг)до ЦВК щодо порушен-

ня прав та законних інтересів суб’єктів виборчо-

го процесу [7, с. 72]. 

Отже, на наш погляд, джерелами консти-

туційного права є тільки ті акти ЦВК, що ухва-

лені у формі постанов, які мають нормативний 

характер. При цьому треба мати на увазі, що не 

всі постанови ЦВК є нормативними. Значна їх  

кількість такою ознакою не характеризується і не 

може бути віднесена до джерел конституційного 

права. На відміну від нормативно-правових ак-

тів, як актів, розрахованих на багаторазове засто-

сування, індивідуальні акти конкретизують пра-

вові норми чи визначають їх справжній зміст і 
мають форму правозастосовного або інтерпрета-

ційного акта [8, с. 192]. 

Не викликає сумніву, що за своєю юриди-

чною силою нормативні акти ЦВК відносяться 

до підзаконних. При цьому, що стосується спів-

відношення нормативних актів ЦВК з указами 

Президента України та постановами Кабінету 

Міністрів України, то зазначимо таке. Відповід-

но до частини 1 статті 13 Закону, рішення Комі-
сії, прийняте в межах її повноважень, є обов'яз-
ковим для виконання ... органами виконавчої 
влади, ... їх посадовими і службовими особами. 

На наш погляд, дане положення свідчить про те, 

що акти ЦВК, прийняті у відповідності та на під-

ставі закону, мають перевагу над актами Кабіне-

ту Міністрів України та інших органів виконав-

чої влади. 

Що ж стосується співвідношення актів 

ЦВК та указів Президента України, то, з огляду 

на відсутність законодавчого регулювання цього 

питання, воно є дискусійним. При цьому, з нашої 
точки зору, вагомим аргументом на користь того, 

що акти ЦВК, ухвалені нею на виконання визна-

чених Законом повноважень, рівні за юридичною 
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силою із актами Президента України, є положен-

ня частини 7 статті 12 Закону, відповідно до яко-

го рішення, прийняті Комісією, можуть бути 

змінені лише самою Комісією з власної ініціати-

ви або на підставі рішення суду. Тобто Прези-

дент України не має права призупинити дію або 

скасувати акт ЦВК. 

У цілому ж, як слушно відзначають Пого-

рілко В. Ф. та Федоренко В. Л., природа актів 

ЦВК як джерел конституційного права доволі 
складна і малодосліджена – за своєю сутністю 

вони опосередковують народне волевиявлення, 

за суб’єктами – це нормативно-правові акти ор-

ганів державної влади, за дією по колу суб’єктів 

ці акти поширюються на всіх учасників виборчо-

го процесу [9, с. 340]. 

Зупинимося на характеристиці норматив-

них постанов ЦВК як джерел конституційного 

права. Відповідно до статті 11 Регламенту, прое-

кти документів для розгляду на засіданні Комісії 
та її рішення готуються державною мовою. Про-

екти документів для внесення на розгляд Комісії 
візують виконавець, керівник відповідного стру-

ктурного підрозділу, літредактор, керівник юри-

дичного управління Секретаріату Комісії, член 

Комісії, який відповідає за підготовку питання 

для розгляду на засіданні Комісії або є доповіда-

чем питання порядку денного, керівник Секрета-

ріату Комісії - з питань організації діяльності 
Секретаріату Комісії. У разі відсутності єдиної 
позиції осіб, які візують проект постанови, незгод-

ний із запропонованим проектом постанови візує 

його із зауваженнями, які додаються до проекту в 

письмовій формі. Проекти документів, що розгля-

даються на засіданні Комісії, як правило, не пізніш 

як за добу передаються членам Комісії для розгля-

ду та підготовки до їх обговорення.  

Стаття 17 Регламенту встановлює, що кож-

ний член Комісії, який бере участь у засіданні Ко-

місії, має право подати до проекту рішення, прийн-

ятого за основу, пропозиції та зауваження. Пропо-

зиції, зауваження до проекту рішення вносяться в 

усній чи письмовій формі, голосування по кожно-

му із них проводиться окремо. Член Комісії може 

на будь-якій стадії обговорення проекту рішення 

зняти свою пропозицію чи зауваження.  

Відповідно до статті 12 Закону, постанова 

Комісії повинна містити: 1) найменування Комі-
сії; 2) найменування рішення Комісії; 3) дату та 

місце ухвалення рішення Комісії, порядковий 

номер постанови; 4) встановлені факти та підста-

ви для ухвалення рішення Комісії, а також акти 

законодавства України, за наявності - рішення 

судових органів, якими керувалася Комісія при 

прийнятті рішення; 5) висновок Комісії.  
Стаття 18 Регламенту встановлює, що на 

голосування в цілому ставляться проекти рішень, 

прийняті за основу, з урахуванням пропозицій та 

зауважень членів Комісії, осіб, які брали участь в 

обговоренні питання порядку денного засідання 

з правом дорадчого голосу, що одержали необ-

хідну кількість голосів. Комісія може прийняти 

рішення за основу та направити його на доопра-

цювання з внесенням на повторний розгляд. Рі-
шення Комісії приймається на засіданні Комісії 
відкритим голосуванням більшістю голосів від 

складу Комісії. Рішення Комісії підписуються 

Головою Комісії або головуючим на засіданні 
Комісії. Рішення Комісії у формі постанови по-

дається секретарем Комісії на підпис головую-

чому на засіданні, як правило, не пізніше насту-

пного дня, а в окремих випадках, передбачених 

виборчим законодавством, - негайно.  

Відповідно до статті 20 Регламенту, ори-

гінали постанов, протокольних рішень Комісії 
засвідчуються головною гербовою печаткою Ко-

місії із зображенням Державного Герба України, 

а копії рішень Комісії, які надсилаються згідно з 
розрахунком розсилки, складеним доповідачем 

та затвердженим секретарем Комісії, засвідчу-

ються печаткою управління документального 

забезпечення Секретаріату Комісії. Проект роз-
рахунку розсилки рішення Комісії надається до-

повідачем, як правило, не пізніше наступного 

робочого дня після прийняття відповідного рі-
шення, а в окремих випадках - у день прийняття 

такого рішення.  

Рішення Комісії може бути оскаржене до 

суду в порядку, встановленому законами Украї-
ни. Так, відповідно до частини 3 статті 172 Коде-

ксу адміністративного судочинства України, рі-
шення, дії або бездіяльність Центральної вибор-

чої комісії щодо встановлення нею результатів 

виборів чи всеукраїнського референдуму оскар-

жуються до Вищого адміністративного суду 

України. Усі інші рішення, дії або бездіяльність 

Центральної виборчої комісії, члена цієї комісії 
оскаржуються до окружного адміністративного 

суду, територіальна юрисдикція якого поширю-

ється на місто Київ [10].   

Цікаво, що, наприклад, у Туреччині рі-
шення Виборчої комісії не може бути оскаржене. 

У літературі з цього приводу висловлюється дис-

кусійна, з нашої точки зору, думка про те, що 

такий підхід уявляється досить обґрунтованим, 

хоч би з огляду на важливість інституту виборів. 

Бажано було б при перегляді чинної Конституції 
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України врахувати цей позитивний досвід [11, с. 

272]. Член Комісії, присутній на її засіданні, який 

не погоджується з прийнятим Комісією рішен-

ням, має право викласти окрему думку, яка в 

письмовій формі додається до протоколу засі-
дання Комісії.  

Відповідно до частини 5 статті 4 Закону, 

рішення Комісії публікуються в центральних і 
місцевих засобах масової інформації у випадках, 

в порядку та в строки, встановлені законом. Що 

стосується юридичної сили рішень ЦВК, то у 

статті 13 Закону визначено, що рішення Комісії, 
прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим 

для виконання всіма суб'єктами відповідного ви-

борчого процесу чи процесу референдуму, в то-

му числі відповідними виборчими комісіями і 
комісіями з референдумів нижчого рівня, а також 

органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими і службовими 

особами, об'єднаннями громадян, підприємства-

ми, установами, організаціями усіх форм власно-

сті та громадянами України.  

У разі якщо рішення Комісії передбачає 

вжиття певними особами заходів для його вико-

нання, про вжиті заходи на виконання рішення 

повинно бути повідомлено Комісію у встановле-

ний нею строк. Невиконання, неналежне, не-

своєчасне виконання рішень Комісії тягне за со-

бою відповідальність, встановлену законом.  

У літературі пропонується виділяти нор-

мативні акти ЦВК, які не містять нових виборчих 

процедур та прийняття яких спрямоване на кон-

кретизацію відповідних законів і забезпечення їх 

єдиного застосування (наприклад, Постановою 

ЦВК від 27. 01. 2006 р. № 306 затверджено Ме-

тодичні рекомендації щодо здійснення окружни-

ми виборчими комісіями організаційного та фі-
нансового забезпечення проведення політичними 

партіями (виборчими блоками політичних пар-

тій) - суб'єктами виборчого процесу передвибор-

ної агітації в регіональних (місцевих) засобах 

масової інформації державної чи комунальної 
форми власності за рахунок і в межах коштів 

Державного бюджету України, виділених на під-

готовку та проведення виборів народних депута-

тів України 26 березня 2006 року [12], хоча їх 

прийняття не передбачено безпосередньо Зако-

ном України “Про вибори народних депутатів 

України” [13]), а також ті акти, що містять пра-

вові норми первинного характеру, які приймають 

у тому випадку, коли в законах міститься пряма 

вказівка на те, що певні відносини регулюються 

актами виборчих комісій [14, с. 214]. Наприклад, 

відповідно до частини 9 статті 49 Закону України 

“Про вибори народних депутатів України”, 

окружна виборча комісія у п'ятнадцятиденний 

строк з дня офіційного оприлюднення результа-

тів виборів складає та подає до Центральної ви-

борчої комісії фінансовий звіт про надходження 

та використання коштів Державного бюджету 

України на підготовку і проведення виборів де-

путатів у порядку, встановленому Центральною 

виборчою комісією, за формою, затвердженою 

Центральною виборчою комісією спільно з Дер-

жавним казначейством України. На конкретиза-

цію цієї норми Постановою ЦВК від 31. 03. 2006 

р. № 1131 було затверджено Порядок подання 

окружними виборчими комісіями фінансових 

звітів про надходження та використання коштів 

Державного бюджету України, виділених на під-

готовку і проведення виборів народних депутатів 

України [15]. 

Особливе місце в системі нормативних ак-

тів ЦВК посідають її роз'яснення і рекомендації 
щодо застосування законодавства України про 

вибори та референдуми, які є обов'язковими для 

використання в роботі виборчих комісій та комі-
сій з референдумів. Необхідність їх прийняття 

зумовлена наступними причинами: існування 

прямого припису у відповідному законі про не-

обхідність прийняття роз’яснення з певного пи-

тання (наприклад, відповідно до частини 5 статті 
32 Закону України “Про вибори Президента 

України” в редакції від 18. 03. 2004 р. [16], про 

передачу дільничній виборчій комісії списку ви-

борців складається акт за формою, встановленою 

Центральною виборчою комісією); недолугість 

законодавчого регулювання; згодом більшість 

положень методичного роз’яснення ЦВК з окре-

мих питань виборчого процесу стають нормою 

закону, але, як правило, вже в наступних законо-

давчих актах. 

Тенденція до підзаконного регулювання 

ЦВК процедур виборчого процесу (наприклад, за 

період президентської виборчої кампанії 1999 р. 

ЦВК ухвалила близько 50 положень, методичних 

роз’яснень, рекомендацій щодо порядку застосу-

вання виборчого закону з питань організаційно-

методичного та документального забезпечення 

виборів Президента України) через недостатність 

їх регулювання у відповідному законі характерна 

не тільки для України. Аналогічним чином ситу-

ація складається і, наприклад, у Російській Феде-

рації [17, с. 12-14]. 

Не менше значення для правового регу-

лювання виборчих кампаній мають підзаконні 
акти Виборчої комісії, наприклад, в Індії. До 

найважливіших з них відносять: Правила реєст-
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рації виборців 1960 р., Правила поведінки на ви-

борах 1961 р., Інструкцію виборчої комісії Індії 
про порядок надання виборчих символів 1968 р. 

та інші [18, с. 413]. Однак в Індії через стабіль-

ність самих виборчих законів підзаконні акти до 

них не зазнають таких змін і не приймаються у 

такій кількості, як в Україні.  
Виборча комісія у Великобританії, засно-

вана відповідно до Акта про політичні партії, 
вибори та референдуми 2000 р., взагалі не орга-

нізовує вибори, а виконує лише консультаційні й 

аналітичні функції, зокрема, готує та публікує 

звіт про проведення загальнонаціональних та 

регіональних виборів та референдумів, а також 

виборів до Європарламенту; представляє держа-

вному секретарю внутрішніх справ доповідь та 

інформацію з питань, що стосуються виборів та 

референдумів, у тому числі з удосконалення за-

конодавства про них; консультує чиновників з 
питань виборів, зареєстровані політичні партії та 

інші органи та організації, що опікуються питан-

нями, пов’язаними із проведенням виборів та 

референдумів. При розробці заходів з удоскона-

лення законодавства з питань виборів та рефере-

ндумів відповідні органи зобов’язані консульту-

ватися із виборчою комісією. Комісія сприяє по-

ширенню серед населення знань про виборчу 

систему країни, інститути національного і місце-

вого управління та інститути Європейського 

Союзу [19, с. 209-210].     

Оцінка тенденції підзаконного регулю-

вання виборчого процесу актами ЦВК на відпо-

відність нормам Конституції України свідчить 

про її суперечність положенням останньої та про 

порушення чистоти теорії застосування закону в 

сфері народовладдя. Так, відповідно до пункту 

20 частини 1 статті 92 Конституції України, ор-

ганізація і порядок проведення виборів і рефере-

ндумів визначаються виключно законами Украї-
ни. І, хоча майже кожна сфера суспільних відно-

син регулюється поряд із законодавчими актами 

і підзаконними нормативно-правовими актами, в 

тому числі чималими за обсягом документами, 

наприклад, такими, як роз’яснення, рекомендації, 
інформаційні, директивні листи та інші правові 
акти вищих органів державної влади у відповід-

ній галузі, ігнорування положень Конституції 
України є недопустимим. 

З іншого боку, норми закону, як би вони 

не були викладені в його тексті, у процесі його 

застосування в конкретних обставинах можуть 

викликати різне розуміння й різне застосування. 

Роль ЦВК, як органу, покликаного забезпечити 

однакове застосування виборчого законодавства, 

викликає особливий інтерес до розуміння відпо-

відних норм закону основним правозастосовчим 

органом, яке, враховуючи обов’язковість рішень 

ЦВК, фактично набуває статусу офіційного тлу-

мачення виборчого законодавства. Виклад такого 

розуміння міститься не лише в нормативно-

методичних, а й правозахисних, а часом і органі-
заційно-розпорядчих актах ЦВК.   

Висновки. Отже, ЦВК, реалізуючи зако-

нодавчо закріплені повноваження, ухвалює знач-

ну кількість актів як нормативного, так і ненор-

мативного характеру. Акти ЦВК нормативного 

характеру мають форму постанов ЦВК, що хара-

ктеризуються ознаками, притаманними для нор-

мативних актів, та підзаконним характером. Ви-

значення місця нормативних постанов ЦВК у 

системі джерел конституційного права є питан-

ням малодослідженим та передбачає необхід-

ність з’ясування низки проблемних питань, серед 

яких: співвідношення нормативних актів ЦВК із 
указами Президента України, юридична природа 

та конституційність актів ЦВК по роз’ясненню 

норм чинного виборчого законодавства та зако-

нодавства про референдуми. 

 

Список літератури 
 

1. Закон України “Про Центральну вибор-

чу комісію” від 30. 06. 2004 р., із змінами і допо-

вненнями // Голос України.-10. 07. 2004.-№ 128. 

2. Мелащенко В. Ф. Конституційне право 

України: Курс лекцій.-К.: Вентурі, 1995.-С. 142. 

3. Див., наприклад, Погорілко В. Ф, Федо-

ренко В. Л. Конституційне право України. Ака-

демічний курс: Підруч.: У 2 т.-Т. 1 / За ред. В. Ф. 

Погорілка.-К.: ТОВ “Видавництво “Юридична 

думка”, 2006.-С. 340-341; Кутафин О. Е. Предмет 

конституционного права. -М.: Юристь, 2001.-С. 

213-215; Ставнійчук М. І. Вдосконалення зако-

нодавства про вибори Президента України // 

Право України.-2003.-№ 12.-С. 11-19. 

4. Регламент Центральної виборчої комі-
сії, затверджений постановою Центральної вибо-

рчої комісії від 26. 04. 2005 р. № 72 // 

www.cvk.gov.ua/postanovy/2005/p0072_2005.htm 

5. Сушинський О. І. Компетенція Центра-

льної виборчої комісії в аспекті правової позиції 
// Аналіз правових позицій Центральної виборчої 
комісії щодо застосування Закону України “Про 

вибори Президента України” у редакції 2004 р.: 

Збірник матеріалів науково-практичної конфере-

нції.-К.: ПЦ “Фоліант”, 2005.-С. 32-47. 



О.П. Васильченко  

34 Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 

6. Повідомлення Центральної виборчої ко-

місії “Про підсумки всеукраїнського референдуму 

16. 04. 2000 р.” // Голос України.-2000.-№ 74. 

7. Науково-практичний коментар Закону 

України “Про вибори Президента України” / Ред. 

Ю. Б. Ключковський.-К.: Парламентське видав-

ництво, 2004.-С. 72. 

8. Боборовник С. В., Нагребельний В. П. 

Нормативно-правовий акт // Юридична енцикло-

педія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко та ін. - 

К.: Укр. енцикл., 2002. - Т. 4. - С. 192. 

9. Погорілко В. Ф, Федоренко В. Л. Вказ. 
праця.-С. 340. 

10. Кодекс адміністративного судочинства 

України від 06. 07. 2005 р. № 2747-ІV, зі змінами 

і доповненнями // Урядовий кур’єр .- 17. 08. 2005 

р.-№ 153-154. 

11. Георгіца А. З. Деякі теоретичні і прак-

тичні аспекти вдосконалення виборчого законо-

давства з виборів народних депутатів в контексті 
зарубіжного досвіду // Аналіз правових позицій 

Центральної виборчої комісії щодо застосування 

Закону України “Про вибори Президента Украї-
ни” у редакції 2004 р.: Збірник матеріалів науко-

во-практичної конференції.-К.: ПЦ “Фоліант”, 

2005.-С. 271-276. 

12. Постанова Центральної виборчої комі-
сії “Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо здійснення окружними виборчими комісі-
ями організаційного та фінансового забезпечення 

проведення політичними партіями (виборчими 

блоками політичних партій) - суб'єктами вибор-

чого процесу передвиборної агітації в регіональ-

них (місцевих) засобах масової інформації дер-

жавної чи комунальної форми власності за раху-

нок і в межах коштів Державного бюджету Укра-

їни, виділених на підготовку та проведення ви-

борів народних депутатів України 26 березня 

2006 року” від 27. 01. 2006 р. № 306 // 

www.cvk.gov.ua/postanovy/2006/p0306_2006.htm 

13. Закон України “Про вибори народних 

депутатів України” в редакції від 07. 07. 2005 р., 

зі змінами і доповненнями // Урядовий кур’єр .- 

19. 08. 2005 р.-№ 156-157. 

14. Кутафин О. Е. Вказ. праця.-С. 214. 

15. Постанова Центральної виборчої комі-
сії “Про затвердження Порядку подання окруж-

ними виборчими комісіями фінансових звітів про 

надходження та використання коштів Державно-

го бюджету України, виділених на підготовку і 
проведення виборів народних депутатів України” 

від 31. 03. 2006 р. № 1131 // 

www.cvk.gov.ua/postanovy/2006/p1131_2006.htm 

16. Закон України “Про вибори Президен-

та України” в редакції від 18. 03. 2004 р. // Уря-

довий кур’єр.-06. 04. 2004.-№ 64.  

17. Ставнійчук М. І. Вказ. праця.-С. 12-14. 

18. Кашкин С. Ю. Основы конституцонно-

го права Индии // Конституционное (государст-

венное) право зарубежных стран: В 4 т. Т. 4. 

Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. 

ред. Б. А. Страшун. - М.: Издательство НОРМА, 

2001.-С. 413. 

19. Алебастрова И. А. Основы конститу-

ционного права Соединенного королевства Ве-

ликобритании и Северной Ирландии // Консти-

туционное (государственное) право зарубежных 

стран. Особенная часть: Учебник для вузов / Под 

ред. Б. А. Страшуна.-М.: Норма, 2006.-С.209-210. 

 

Стаття надійшла до редколегії 14 вересня 2006 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.З. Георгіцою. 

 

 

O.P. Vasilchenko  

АCTS OF THE CENTRAL ELECTORAL COMMISSION IN THE SOURCES’ SYSTEM  

OF THE UKRAINIAN CONSTITUTIONAL LAW 

 

Summary 
The author analyzes problems of legal regulation of the acts of the Central electoral commission as the 

source of Ukrainian constitution law.  

 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 35 

IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

 

УДК 347.4 

© 2006 р. Ю.О. Балюк 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 

 

СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ 

ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ ПРИРОДНОМУ СЕРЕДОВИЩУ 

 
Постановка проблеми. Для розуміння 

сутності відповідальності за заподіяння  шкоди 

навколишньому природному середовищу, її осо-

бливостей вважаємо за необхідне дослідити пи-

тання про сутність цивільно-правової відповіда-

льності, її функції. Вчені використовують різно-

манітні методи для досягнення поставленої мети, 

серед яких – метод виокремлення ознак і функці-
ональний метод. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Концептуальні засади цивільно─правової відпо-

відальності досліджувались у багато численних 

працях видатних вітчизняних та зарубіжних вче-

них-юристів ─ С.С. Алексєєва, П.А. Варул, 

С.Н.Братуся, А.М. Белякової, Н.С. Малєїна, 

В.І.Гофмана, Д.В. Бобрової, Н.С. Кузнєцової, 
О.В. Дзери, Р.А. Майданика, В.В. Луця, 

Я.М.Шевченко, І.С. Самощенка, М.Х. Фарукши-

на та ін. Але стверджувати, що запропонована 

проблема досліджена в достатній мірі, не можна, 

оскільки наукові розробки з даної теми мають 

далеко не вичерпний характер. 

Метою статті є виявлення і пошук 

розв’язання актуальних теоретичних і практич-

них проблем цивільно-правової відповідальності 
за заподіяння шкоди навколишньому природно-

му середовищу. 

Виклад основного матеріалу. Із застосу-

ванням методу “виділення (виокремлення) 

ознак” цивільно-правова відповідальність дослі-
джується як вид юридичної відповідальності, 
якому притаманні ряд ознак (елементів). Припу-

скаємо, що основні ознаки юридичної відповіда-

льності, в якості яких будемо вважати державний 

примус, суспільний осуд, настання негативних 

наслідків, характерні і для цивільно-право-вої 
відповідальності. 

Розглядаючи таку ознаку, як державний 

примус, деякі дослідники вважають, що він най-

більш важливий для визначення сутності юриди-

чної відповідальності, а, отже, і такий, що харак-

теризує цивільно-правову відповідальність. Такої 
позиції дотримується С.Н. Братусь, на думку 

якого, відповідальність представляє собою при-

мусове виконання обов’язку, при цьому особа, 

яка притягається до відповідальності перебуває в 

особливому становищі примусу, який і становить 

основу відповідальності. Там і тоді, де і коли немає 

державного примусу, автор не вбачає відповідаль-

ності. З Н.С. Братусем не погодились І.С. Самоще-

нко та М.Х. Фарукшин, які вважають, що примус 

не характеризує відповідальність, оскільки в циві-
льному праві виконання зобов’язання досить часто 

є юридичною відповідальністю і тоді, коли має мі-
сце добровільне виконання. Серед таких зобов’я-

зань вони назвали зобов’язання із заподіяння шко-

ди і безпідставного збагачення. Однак з цього при-

воду С.Н. Братусь зауважив, що обов’язок боржни-

ка і відповідне право кредитора на відшкодування 

шкоди або на повернення безпідставно набутого 

становлять зміст зобов’язальних правовідносин, які 
при цьому виникають [9].  

Пучинський В.І. вважає, що відповідаль-

ність хоча і може бути реалізована в безспірному 

(непозовному) порядку і навіть добровільно покла-

дена на себе боржником шляхом сплати суми не-

устойки або збитків потерпілій стороні, але це не 

змінює її державно-примусового характеру.[28]  

Отже, як бачимо, висловлені дві протилежні 
точки зору: добровільне виконання не є відповіда-

льністю, і відповідальність має місце і при добро-

вільному виконанні, оскільки вона здійснюється 

під загрозою примусу. Зауважимо, що, на нашу 

думку, зазначені автори по-різному розуміють те-

рмін „примус”, що і вплинуло на протилежність їх 

поглядів. Так, Братусь С.Н. під примусом розуміє 

безпосередньо правозастосовчу діяльність судових 

органів, наділених певними владними повнова-

женнями, а Пучинський Б.І. розуміє цей термін 

значно ширше, включаючи в нього, окрім зазначе-

ного, можливість, загрозу такого застосування і 
впливу з боку державних органів.  

На думку автора статті, до примусу необ-

хідно підходити саме з таких позицій, сприймати 

його в більш широкому розумінні, тобто як вста-

новлену законом можливість застосування захо-
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дів відповідальності на випадок невиконання 

(неналежного виконання) покладених обов’язків 

і само їх застосування судом. Ми виходимо з то-

го, що передбачені законом заходи відповідаль-

ності, які мають несприятливий характер для бо-

ржника, відіграють спонукальну роль для належ-

ного виконання ним своїх зобов’язань, оскільки 

їх настання забезпечується можливістю держав-

ного примусу [22]. Державний примус передба-

чений будь-якою правовою нормою, оскільки 

вольовий характер є головною рисою права як 

суспільного явища [15]. Правопорушник, який 

добровільно не виконав зобов’язання по відшко-

дуванню шкоди природі, може бути притягнутий 

до цивільно-правової відповідальності.  
Ми не можемо вважати примус  ознакою, 

що характеризує цивільно-правову відповідаль-

ність і з іншої причини. Як зазначалося вище, 

С.Н. Братусь визнає відповідальністю примус до 

виконання самого обов’язку. Однак така позиція 

цілком справедливо не знайшла підтримки у ав-

торів, які вважають, що державний примус до 

виконання порушеного обов’язку (наприклад, 

стягнення грошового боргу або примушування 

боржника до реального виконання договірного 

зобов’язання і т.п.) не є відповідальністю [2], бі-
льше того, визнання примусу відповідальністю 

означало б усунення проблеми відповідальності 
[16], з чим не можна не погодитись. 

З інших позицій до заперечення примусу 

як ознаки цивільно-правової відповідальності 
підійшли Н.С. Малєїн та П.А. Варул. Зокрема, 

Н.С. Малєїн вважає, що сутність відповідальнос-

ті полягає в покаранні (зокрема, зменшенні осо-

бистого або майнового блага). Заходи примусу, 

яким не притаманний такий характер, Н.С. Малє-

їн не визнає відповідальністю. Оскільки при ви-

конанні боргу, нехай навіть під примусом, не 

відбувається позбавлення блага, примус до вико-

нання не може виступати ознакою відповідаль-

ності [25]. Варул А.П., розглянувши методологі-
чні проблеми цивільно-правової відповідальнос-

ті, дійшов до висновку про те, що примус є ме-

тодом впливу, засобом виконання правових зо-

бов’язань. Примус і правова відповідальність є 

різноплощинними явищами, визначення поняття 

відповідальності через поняття примус  усуває 

межу між сутністю правової відповідальності і 
методами її реалізації [13]. 

Отже, вважаємо, що, державний примус, 

який характеризує, на думку вищезазначених авто-

рів, юридичну відповідальність взагалі, не являєть-

ся таким для цивільно-правової відповідальності, в 

тому числі, якщо мова йде про заподіяння шкоди 

навколишньому природному середовищу. 

Ведучи мову про суспільний осуд як ознаку 

юридичної відповідальності, яка характерна і для 

цивільно-правової відповідальності, вважаємо за 

необхідне навести висловлювання І.С. Самощенка 

та М.Х. Фарукшина. Зазначені автори вважають, 

що суспільний осуд – категорія оціночна, відносна 

і така, що не підходить для суворої і певної катего-

рії юридичної відповідальності. Осуд щодо пору-

шників є якістю, що характеризує швидше мораль-

ну, а не юридичну відповідальність [30]. З ними 

солідарна А.М. Бєлякова, яка відносить осуд лише 

до соціологічної характеристики відповідальності, 
тобто до моральної категорії [3]. 

Разом з тим деякі автори говорять про 

осуд як ознаку цивільно-правової відповідально-

сті, пропонують виходити з наявності чи відсут-

ності вини правопорушника. Одні вважають, що 

там, де немає вини, не може бути і осуду [23], 

інші – незалежно від наявності чи відсутності 
вини суспільний осуд обов’язково повинен бути 

[4]. На підтвердження своїх висновків Бєлякова 

А.М., прихильниця останньої точки зору, наво-

дить аргументи Братуся С.Н. про те, що в цьому 

випадку засуджується порушення суб’єктивних 

прав іншої особи, хоча і без наявності вини [10]. 

Кофман В.І., заперечуючи суспільний осуд як 

ознаку відповідальності, виходить з того, що ци-

вільному праву відомо багато санкцій, які не від-

носяться до заходів відповідальності, застосу-

вання яких пов’язано з осудом суспільством осіб 

(віндикація речі у недобросовісного набувача, 

витребування наймачем орендованого майна і т. 

д.), а також санкцій, які відносяться до заходів 

відповідальності, але застосування яких не пов’я-

зано з громадським осудом відповідачів. Автор 

вважає, оскільки осуд не прийнятний для всіх 

цивільно-правових санкцій, очевидно, він не мо-

же характеризувати не лише цивільно-правову, а 

і юридичну відповідальність в цілому [19].  

Іншого погляду дотримується Варул П.А., 

який вважає осуд ознакою, що виражає сутність 

правової відповідальності. На його думку, осно-

вою для такого висновку є та обставина, що не-

бажана поведінка в аспекті державних інтересів 

об’єктивно вимагає засуджуючої оцінки з боку 

держави в інтересах нормального функціонування 

суспільних відносин [11]. Тому він серед ознак, 

характерних для правової відповідальності в ціло-

му, в тому числі і для цивільно-правової відповіда-

льності, називає, перш за все, державний осуд і не-

гативні наслідки для правопорушника [12]. 
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Вважаємо за можливе не погодитись з ав-

торами, які визнають осуд ознакою цивільно-

правової відповідальності, виходячи з наступно-

го. Видається, оскільки предметом регулювання 

цивільного права є в основному майнові відно-

сини, поскільки відновлення порушених прав 

кредитора більш важливе у вигляді задоволення 

його майнових інтересів, у тому числі як у вико-

нанні боржником покладених на нього обов’яз-
ків, так і в застосуванні заходів відповідальності, 
які також мають майновий характер. Характер 

заходів відповідальності свідчить про їх спрямо-

ваність на захист інтересів кредитора за допомо-

гою майнового впливу на боржника. ЦК України 

не містить норм, які б передбачали заходи впли-

ву на особу боржника. Осуд, як негативну оцінку 

поведінки боржника з боку держави, суспільства, 

на наш погляд, належить віднести до моральної 
категорії, в чому ми приєднуємося до І.С. Само-

щенка і М.Х. Фарукшина, але не як до правового 

поняття, яке є об’єктом регулювання права. І на-

віть, якщо розглядати це поняття, як таке, що 

виходить за межі права, то воно притаманне, на 

нашу думку, всім видам юридичної відповідально-

сті, коли у випадку порушення вимог закону дер-

жава притягає правопорушників до якогось виду 

відповідальності і виходячи з  характеру правопо-

рушення, застосовує передбачені заходи  впливу, 

як особистого, так і майнового характеру.  

Наступною ознакою, що характеризує 

юридичну відповідальність, і в тому числі циві-
льно-правову, дослідники називають настання 

негативних наслідків для правопорушника при її 
застосуванні. Що ж розуміють під негативними 

наслідками? Як зазначалось раніше, серед уче-

них існує точка зору, згідно з якою відповідаль-

ність є мірою державного примусу до виконання 

самого обов’язку [7], негативними наслідками 

виступає сам примус до його виконання. З такою 

позицією категорично не погоджується Малєїн 

Н.С., який заявив, що подібна концепція виправ-

довує фактичну безвідповідальність. Він вважає, 

що відповідальність полягає або у виникненні у 

правопорушника нового, додаткового стосовно 

до порушеного обов’язку, або в позбавленні пра-

ва на одержання блага [24]. 

На думку Алєксєєва С.С., відповідальність 

виражається в застосуванні нових, обтяжуючих 

особу обов’язків, які необхідно відрізняти від 

заходів примусу до виконання самого обов’язку, 

засобів захисту суб’єктивних прав [1]. Він же 

вважає, що засоби захисту забезпечують віднов-

лення таких прав і при відсутності вини особи, 

яка їх порушила. Юридична ж відповідальність 

пов’язана з винним правопорушенням, чим і по-

яснюється покладання на правопорушника обтя-

жень – покарання, штрафних або інших заходів і 
додаткових обов’язків. Концепція заходів захис-

ту в подальшому отримала розвиток в роботах 

Г.Я. Стоякіна та О.А. Красавчикова.  

Чинний ЦК України зафіксував окремі за-

ходи захисту у ст. 16, в якій зазначені і заходи 

відповідальності, назвавши їх усі разом способа-

ми захисту цивільних прав та інтересів. В чому ж 

відмінність заходів захисту від заходів відпові-
дальності? Красавчиков О.А. виділив три катего-

рії заходів цивільно-правового захисту: а) заходи 

захисту суб’єктивних цивільних прав (напри-

клад, примусове виконання обов’язку); б) заходи 

захисту правопорядка (наприклад, визнання пра-

вочину недійсним); в) локалізація або розподіл 

збитків (наприклад при заподіянні шкоди при 

зіткненні двох або кількох повітряних суден при  

відсутності вини сторін) [20]. Стоякін Г.Я. вва-

жає, що заходи цивільно-правового захисту, як і 
заходи відповідальності, представляють собою 

несприятливі для правопорушника наслідки май-

нового, особистого і організаційного порядку. 

Але ці наслідки, на його думку, не пов’язані з 
осудом або негативним відношенням до поведін-

ки порушника і застосовуються до нього незале-

жно від його вини [33].  

Що ж являють собою заходи відповідаль-

ності? Іоффе О.С., називаючи цивільно-правову 

відповідальність санкцією за правопорушення, 

мав на увазі настання негативних наслідків у ви-

гляді позбавлення суб’єктивних прав або покла-

дання нових або додаткових цивільно-правових 

обов’язків [17]. Аналогічного погляду дотриму-

вався і А.А. Собак [31]. Кофман В.І. вважає, що 

відповідальність передбачає позбавлення пору-

шника належних йому прав без надання відпові-
дної компенсації [18]. Яковлев В.Ф. називає за-

ходами відповідальності нові обтяження, обо-

в’язки і зазначає, що в цивільному праві вони 

мають яскраво виражену правонадільчу спрямо-

ваність, оскільки вони забезпечують захист інте-

ресів і відновлення прав особи, яка постраждала 

від вчиненого правопорушення [37]. Таким чи-

ном, відповідальність відрізняється від способів 

захисту тим, що у правопорушника виникає но-

вий, додатковий обов’язок, який раніше не вхо-

див у зміст зобов’язання, не передбачений дого-

вором до виконання, або ж в позбавленні належ-

ного йому певного блага, без надання будь-якої 
компенсації, і вони повинні бути спрямовані на 

відновлення порушеного права потерпілої особи.  
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Виходячи із вищенаведеного, вважаємо за 

можливе погодитись з точкою зору Н.С. Малєїна, 

який запропонував визначення цивільно-право-

вої відповідальності, як правопорушення, яке 

виникає із порушення обов’язку, встановленого 

законом або договором, і виражається у формі 
невигідних для правопорушника майнових нас-

лідків, настання яких забезпечується можливістю 

державного примусу [21]. 

Наступним методом, обраним нами для 

дослідження сутності відповідальності за завда-

ну навколишньому природному середовищу 

шкоду, як уже було попередньо вказано, являєть-

ся функціональний. Даний метод дозволяє через 
функції права, його інститути, характеризувати в 

цілому його вплив на суспільні відносини, про-

аналізувати соціальне призначення і роль права. 

Функціональний аналіз цивільного права, його 

інститутів застосовувався відомими цивілістами, 

такими як А.В. Венедиктов, С.Н. Братусь, В.Ф. 

Яковлєв та іншими. Наприклад, А.А. Собчак за-

значав, що для цивільної відповілальності саме 

відновлювальна (компенсаційна) функція най-

більш повно виражає її соціальну сутність. За 

його словами, каральний елемент має для циві-
льно-правової відповідальності побічне значення 

[32]. Бестугіною М.А. була визначена система 

функцій, яка включає в себе статутну, правозабе-

зпечувальну, координаційну, відновлювальну, 

стимулюючу функції [6]. Не наводячи інші точки 

зору, хочемо погодитись з А.М. Бєляковою, яка 

цілком справедливо зауважила, що в юридичній 

літературі немає єдності позицій ні стосовно ви-

дів функцій, які виконує цивільно-правова відпо-

відальність, ні щодо їх співвідношення [5]. Од-

нак більшість дослідників називають основними 

функціями цивільно-правової відповідальності 
компенсаційну (відновлювальну) і превентивну 

(попереджувально-виховну), які і будуть нами 

розглянуті для визначення сутності відповідаль-

ності за заподіяння шкоди навколишньому при-

родному середовищу. Інші функції, запропоно-

вані згаданими вище дослідниками, такі як ста-

тутна, координаційна, сигналізаційна, на нашу 

думку, можуть відображати лише окремі особли-

вості цивільно-правової відповідальності.  
Наявність компенсаційної функції, на ду-

мку С.Н. Братуся, зумовлена майновою відособ-

леністю учасників майнових відносин, їх еквіва-

лентно-компенсаційним характером [8]. Рижен-

ков А.Я., дослідивши зміст компенсаційної фун-

кції цивільного права, вказує на її обумовленість 

об’єктивними причинами, серед яких виділяє 

специфічний предмет цивільно-правового регу-

лювання у вигляді майнових відносин. Майнова 

сфера, на його погляд, володіє реальною можли-

вістю до відновлення у разі порушення [29]. Ми 

приєднуємося до викладених точок зору і вважа-

ємо, що саме предмет суспільних відносин, які 
регулює галузь права, визначає спрямованість і 
характер заходів відповідальності, пов’язаних з 
відновленням майнових прав учасників цивіль-

ного обігу. Відшкодування шкоди є універсальним 

способом відновлення порушеного цивільного 

права. Статтями 22 та 1166 ЦК України передбаче-

но принцип повного відшкодування шкоди, який 

відображає вихідні засади цивільно-правової від-

повідальності і означає, що потерпілий – в силу 

цього принципу – має права, а заподіювач зобов’я-

заний сплатити таку грошову суму, яка б поставила 

потерпілого в економічному становищі в положен-

ня, в якому він (потерпілий) знаходився б, якби не 

було вчинено даного делікту [26]. 

Однак при вчиненні правопорушень, в ре-

зультаті яких завдається шкода об’єктам навко-

лишнього природного середовища, найбільш ча-

сто настають незворотні наслідки, які не дозво-

ляють відновити їх в натурі, як, наприклад, при 

порубці лісу, вилові риби, відстрілі птахів і т.д.   

З цієї ж причини вибір способу відшкодування 

шкоди – в натурі або в грошовому еквіваленті – 

залежить перш за все, від можливості її відшко-

дування в натурі, в противному разі можна гово-

рити про відновлення порушеного права лише у 

вигляді компенсації шкоди в грошовому виразі. 
Відшкодування завданих збитків – спосіб відно-

влення порушеного майнового становища потер-

пілої особи, що, однак, не рівнозначне віднов-

ленню стану навколишнього природного середо-

вища, який існував до вчинення правопорушен-

ня. Важливим є визначення заходів відповідаль-

ності, які дозволяють відновити не лише пору-

шені права потерпілої особи, але і стан природ-

ного середовища. 

Превентивна (попереджувальна) функція 

цивільно-правової відповідальності, на думку 

В.Ф. Яковлєва, обумовлює в ряді випадків вста-

новлення таких заходів, які явно виходять за ра-

мки захисту прав і компенсаційної функції не 

виконують. Автор приділяє особливу увагу їх 

призначенню  для попередження найбільш небез-
печних цивільних правопорушень, а також вчи-

нення такої недозволеної поведінки, якою зачі-
паються інтереси суспільства, держави в цілому, 

а не суб’єктивні права конкретних осіб. Значення 

попереджувальної функції проявляється також в 

тому, що в ряді випадків цивільно-правова від-

повідальність проявляється як відповідальність 
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перед державою і незалежно від наявності пра-

вових наслідків правопорушення [36]. 

В зв’язку з зазначеним, на нашу думку, 

вказана функція найбільш яскраво проявляється 

у відносинах, пов’язаних з заподіянням шкоди 

навколишньому природному сереловищу. Зок-

рема, ч.2 ст.293 ЦК України передбачає можли-

вість попередження шкоди довкіллю шляхом 

припинення за рішенням суду діяльності фізич-

ної та юридичної особи, яка таку шкоду завдає. 

По-перше, це обумовлено своєрідністю охоро-

нюваного об’єкта, оскільки в такому випадку 

шкоду навколишньому природному середовищу 

легше попередити, ніж відшкодувати, а в деяких 

випадках прийняття таких заходів є єдиним спо-

собом зберегти його об’єкти, оскільки при запо-

діянні їм шкоди їх відновлення може бути немо-

жливим. По-друге, попереджувальне значення 

виражається і в тому, що щкода, завдана природі, 
оскільки вона зачіпає інтереси не лише власника 

природних об’єктів, а всього суспільства, з одно-

го боку, попереджає можливість заподіяння май-

нової шкоди власнику природного об’єкта, а з 
другого – сприяє охороні інтересів суспільства в 

збереженні безпечного довкілля.  

Норми про обмеження, призупинення та 

припинення екологічно шкідливої діяльності були 

включені в екологічне законодавство ще раніше, 

ніж до ЦК України, повноваження по їх застосу-

ванню були надані уповноваженим органам еколо-

гічного контролю. В зв’язку з цим в юридичній 

літературі неодноразово ставилося питання про 

можливість подання позову до суду громадянами, 

зацікавленими особами з вимогою про припинення 

екологічно шкідливої діяльності. При цьому автори 

вважали такий позов подібним за своєю природою 

з негаторним позовом [27] і назвали його позовом 

про усунення перепон [34]. 

До появи зазначеної статті в ЦК України 

аналогічні норми були відомі зарубіжному законо-

давству. Наприклад, ст. 710 ЦК Японії передбачає, 
що потерпілий, якому була завдана значна шкода, 

може вимагати призупинення або припинення ро-

біт, і не лише приватного підприємства, але і гро-

мадського об’єкта, в результаті діяльності яких йо-

му було завдано шкоду, шляхом подання позову до 

суду. Англійському законодавству відома така фо-

рма цивільної відповідальності, як судовий припис 

про припинення діяльності, яка є причиною вини-

кнення екологічної шкоди [14].  

Висновки. Наявність шкоди надає потер-

пілому право вимагати як відшкодування завда-

ної шкоди, так і припинення діяльності, яка є 

джерелом її заподіяння з метою недопущення її 

повторення. Відшкодування шкоди – спосіб відно-

влення порушених  майнових прав потерпілих осіб, 

а припинення діяльності має на меті – недопущен-

ня їх повторення. При відсутності шкоди відсутні 
підстави для припинення діяльності. Таким чином, 

можна зробити висновок про те, що для застосу-

вання заходів, які ми розглядаємо необхідна наяв-

ність цивільного правопорушення. 
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ESSENCE AND FUNCTIONS OF CIVIL-LAW RESPONSIBILITY FOR INFLICTION  

OF HARM TO THE NATURAL ENVIRONMENT 

Summary 
The author of the article talks that the presence of harm gives a victim a right to require both the 

relation of harm and stopping of activity which is the source of its infliction with the purpose of non 

admission of its reiteration. In default of harm grounds absent  for stopping of activity. 
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ПРАВОТВОРЧІСТЬ СУДУ ЯК ДЖЕРЕЛО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 

Постановка проблеми. Конституція Укра-

їни встановила: ”Державна влада в Україні здій-

снюється на засадах її поділу на законодавчу, 

виконавчу та судову. Органи законодавчої, вико-

навчої та судової влади здійснюють свої повно-

важення у встановлених цією Конституцією ме-

жах і відповідно до законів України” (ст.6). 

Так, єдиним органом законодавчої влади в 

Україні є Верховна Рада України, яка уповнова-

жена приймати закони України. Кабінет Мініст-

рів України є вищим органом у системі органів 

виконавчої влади, який в межах своєї компетенції 
видає постанови і розпорядження, які є обов’язко-

вими до виконання. Які акти уповноважена при-

ймати судова влада і яка їх юридична сила? Яка 

роль судової практики, постанов Пленуму Верхов-

ного Суду України при розгляді і вирішенні циві-
льних справ, чи є вони джерелами права? Ці пи-

тання завжди були в полі зору як теоретиків права 

так і представників науки цивільного процесуаль-

ного права. У сучасний період активізується роз-
робка питань щодо правотворчості судів загальної 
юрисдикції і визнання результатів такої діяльності 
в якості самостійного джерела права. 

Метою дослідження є аналіз  щодо особ-

ливостей правотворчості суду в контексті підви-

щення ефективності застосування норм матеріа-

льного і процесуального права в правозастосов-

чій діяльності суду, а також показати значення 

судової практики в процесуальному праві. 
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Питання, які пов’язані з дослідженням поняття 

судової практики (судового прецеденту), її осно-

вні форми, види досліджувалися перш за все 

представниками теорії права, серед яких варто 

назвати С.С. Алексеева, В.С. Нерсесянца, П.М. 

Рабіновича, М.І. Козюбру, В.М. Шаповала та ін. 

Серед представників науки цивільного процесу-

ального права, які розвинули цей інститут, роз-
крили значення судової правотворчості для прак-

тичної діяльності судових органів, визначили 

особливості та зміст такої діяльності, можна на-

звати С.Н. Абрамова, М.Г. Єлісєєва, В.К. Пучін-

ського, І.В. Решетнікову, В.М. Семенова, Я.Ф. 

Фархутдінова, В.В. Яркова та інших. 

На сьогодні існують різні позиції щодо місця 

судової правотворчості в системі джерел цивільно-

го процесуального права, її ролі та значення. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з 
Концепцією вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні від-

повідно європейських стандартів, схваленої Ука-

зом Президента України від 10 травня 2006 року 

№361 судові рішення мають відповідати критері-
ям юридичної визначеності та однаковості прак-

тики. Цього необхідно досягати незалежно від 

якості законодавства, яке, не виключено, може 

бути нечітким, суперечливим або таким, що міс-

тить прогалини. Суд, застосовуючи положення 

закону, повинен урахувати цілі та намір законо-

давця, інтерпретувати його, виходячи з принципу 

верховенства права (п.4. Розділу ІІ). Фактично ці 
положення концепції вже реалізуються в певній 

мірі в ч.8 ст. 8 ЦПК, за якою забороняється від-

мова у розгляді справи з мотивів відсутності, не-

повноти, нечіткості, суперечливості законодав-

ства, що регулює спірні відносини. Цікаво, як 

суд розглядатиме справу і постановлятиме рі-
шення суду, якщо законодавство, яке регулює 

спірні відносини, наприклад, відсутнє чи непов-

не? Думається, що в такому випадку суд, вихо-

дячи з принципу верховенства права, постанов-

ляє рішення і конкретизує поведінку учасників 

відносин у конфліктній ситуації, виходячи з ана-

логії закону чи аналогії права (ч.7 ст.8 ЦПК). Ця 

конкретизація може здійснюватися шляхом ух-

валення відповідної норми права, яка буде місти-

тися в рішенні суду. Однак для цього необхідно 

внести зміни в чинне законодавство і надати мо-

жливість органам судової влади приймати відпо-

відні підзаконні акти, які і будуть забезпечувати 

однаковість судової практики. Це також підняло 

б рівень судової влади поряд із законодавчою і 
виконавчою, які вправі приймати нормативно-

правові акти. Також доцільно надати обов’яз-
ковий характер і постановам Пленуму Верховно-

го Суду України, які узагальнюють і роз’яс-

нюють судову практику з метою однакового і 
правильного застосування законодавства. 

Значення судової практики, постанов Пле-

нуму Верховного Суду України для правозасто-

сувальної діяльності надзвичайно велике. В них 

міститься розуміння окремих правових понять, 

дається можливість прослідкувати хід думок су-

ду при розгляді і вирішенні конкретних справ. 

Наприклад, у інформаційному листі Вищого Го-
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сподарського Суду України від 17.10.2003 року 

№ 1-8/ “Про практику Верховного Суду України 

в справах зі спорів, пов’язаних з визначенням 

угод недійсними” зазначено:”З метою забезпе-

чення правильного та однакового застосування 

законодавства у справах зі спорів, пов’язаних з 
визнанням угод недійсними, доводимо до відома 

постанови Верховного Суду України з відповід-

них справ. Зазначені постанови рекомендуються 

використовувати у здійсненні правосуддя”. Од-

нак законом не передбачена обов’язковість за-

стосування цих постанов. Нагадаємо, що у ст.40 

Закону УРСР “Про судоустрій” від 5 червня 1981 

було передбачено, що Верховний Суд України у 

межах своїх повноважень вивчає і узагальнює 

судову практику, аналізує судову статистику і 
дає керівні роз’яснення судам у питаннях засто-

сування республіканського законодавства, що 

виникають при розгляді судових справ. Керівні 
роз’яснення Пленуму Верховного Суду України 

є обов’язковими для  судів, інших органів і слу-

жбових осіб, що застосовують закон, по якому 

дано роз’яснення. Ця норма діяла до 21.06 2001 

року. У постанові Пленуму Верховного Суду 

України від 29 грудня 1976 №11 “Про судове 

рішення” у п.6 передбачено, що мотивувальна 

частина кожного рішення повинна мати також 

посилання в необхідних випадках на відповідні 
постанови Пленуму Верховного Суду України з 
питання застосування законодавства при вирі-
шенні цивільних справ. На разі маємо таку пра-

вову ситуацію, при якій: 1) згідно зі ст. 11 Закону 

України “Про судоустрій України” судові рішен-

ня, що набрали законної сили, є обов'язковими 

тільки до виконання усіма органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, їх 

посадовими особами, об'єднаннями громадян та 

іншими організаціями, громадянами та юридич-

ними особами на всій території України. Щодо 

судів то обов'язковість урахування (преюдиціа-

льність) судових рішень визначається процесуа-

льним законом; 2) згідно зі ст. 47 цього ж Закону 

Верховний Суд України дає судам роз’яснення з 
питань застосування законодавства на основі 
узагальнення судової практики та аналізу судової 
статистики, а Пленум Верховного Суду України 

дає роз'яснення судам загальної юрисдикції з пи-

тань застосування законодавства, у разі необхід-

ності визнає не чинними відповідні роз'яснення 

вищих спеціалізованих судів (ст.55); 3) судові 
рішення у цивільних справах можуть бути пере-

глянуті у зв’язку з винятковими обставинами 

після їх перегляду у касаційному порядку, якщо 

вони оскаржені з мотивів неоднакового застосу-

вання судом (судами) касаційної інстанції одного 

і того самого положення закону (ст.354ЦПК). 

Треба погодитися з Гетманцевим О., що судова 

практика повинна бути визнана джерелом циві-
льного процесу [2, с.218]. 

У цьому аспекті важливе значення має пуб-

лікація рішень судових органів. Так, з метою за-

безпечення відкритості діяльності судів загальної 
юрисдикції, прогнозованості судових рішень та 

сприяння однаковому застосуванню законодавства 

прийнято Закон України “Про доступ до судових 

рішень” від 22 грудня 2005 року. Ним передбачено, 

що судові рішення, внесені до Єдиного державного 

реєстру судових рішень, можуть офіційно опублі-
ковуватися у друкованих виданнях. Суд при здійс-

ненні судочинства може використовувати лише 

текст судового рішення, який опубліковано офі-
ційно або внесено до реєстру (ст.6). 

У країнах загального права (США, Англія, 

Канада тощо) роль і значення рішень судових 

органів значно інший. У цих країнах діє правило 

судового прецеденту. 

Судовий прецедент ( від лат. praecedens, 

praecedentis) визначається як поведінка в конкре-

тній ситуації, яка розглядається як зразок при 

аналогічних обставинах [15, с.296]. На думку 

Пучинського В.К. основна ідея доктрини преце-

денту полягає в тому, що рішення суду з конкре-

тної справи є обов’язкове для судів того ж рівня і 
нищестоячих інстанцій при розгляді аналогічних 

справ, тобто рішення формулює юридичну нор-

му [10, с.37]. Рене Давид зазначає, що судовий 

прецедент - це рішення з конкретної справи, яке 

є обов’язковим для судів тої ж чи нижчої інстан-

ції при розгляді аналогічних справ, або служить 

зразком тлумачення закону, що не має обов’яз-
кової сили [3, с.301]. Незважаючи на будь-які 
поняття чи розуміння судового прецеденту, тре-

ба визнати, що його сутність перш за все зале-

жить від тої правової системи, в межах якої він 

виник і розвивається. 

Прийнято вважати, що доктрина судового 

прецеденту вперше з’явилася в англійському 

праві і як обов’язок суддів дотримуватися рі-
шень, прийнятих їх попередниками, закріпилася 

у ХІХст. Принцип, який зобов’язує дотримува-

тися прецеденту, носить назву stare decisis. Тому 

норми, які містяться в судових рішеннях, підля-

гають застосуванню як lex specialis і є безпосере-

днім джерелом регулювання процесуальних від-

носин. Поряд з тим, роль законів (statutes) у ре-

гулюванні відносин надзвичайно велике. На ду-

мку Єлісєєва М.Г., по-перше, закони по відно-

шенню до прецеденту мають вищу юридичну 
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силу, по-друге, вони містять загальні приписи, 

які потім конкретизуються в судових прецеден-

тах [5, с.47]. З цього приводу Кросс Р. зазначає, 

що англійський суддя як творець права знахо-

диться у невигідному порівняно із законодавцем 

становищі, оскільки він не може скасувати нор-

му, яка введена статутом, чи, якщо статут відсу-

тній, ухилитися від обов’язкового для нього пре-

цеденту. Ще більше він є обмежений тим, що 

вправі творити право тільки в межах того питан-

ня, яке поставлене перед ним у спорі [6, с.21]. 

Дія судового прецеденту залежить від ієра-

рхії судової системи. За загальним правилом суд 

нижчої ланки пов’язаний з lex specialis рішення 

вищестоящого суду і, як правило, lex specialis 

рішення суду рівної юрисдикції. В цьому аспекті 
в літературі подаються три основні правила за-

стосування прецеденту в англійському праві: 1) 

рішення, ухвалені Палатою лордів, є обов’язко-

вими прецедентами для всіх судів і для самої па-

лати лордів; 2) рішення, прийняті Апеляційним 

судом, є обов’язковими для всіх судів, крім пала-

ти лордів; 3) рішення, прийняті Високим судом, 

обов’язкові для нижчих судів, і, не будучи строго 

обов’язковими, мають важливе значення і вико-

ристовуються як керівні роз’яснення відділення-

ми Високого суду [4, с.315]. Однак із загальних 

правил застосування судового прецеденту існу-

ють певні винятки. 

Найвищими ланками судової системи Анг-

лії та Уельсу є Палата лордів і Верховний Суд 

Англії та Уельсу, нижчими - суди графств та ма-

гістратські суди. Законом про апеляційну юрис-

дикцію 1876 року судові функції покладено на 

апеляційні комітети, засідати в яких мали право 

лише лорди – апеляційні судді, призначені з чис-

ла найбільш видатних суддів, які займали вищі 
судові посади. До 1966 року Палата лордів була 

строго пов’язана власними прецедентами. Почи-

наючи з 1966 року, за заявою Лорда-канцлера, вона 

відмовилася строго дотримуватися цих правил у 

майбутньому. Однак при цьому було обумовлено, 

що винятки з принципу stare decisis не поширюва-

тимуться на всі рішення Палати лордів і будуть 

помірковано використовуватися при необхідності. 
Як пише Кросс, Палата лордів вирішила змінити 

існуючу практику і, вважаючи попередні рішення 

Палати лордів у принципі обов’язковими, допусти-

ти можливість відхилення від них у випадку необ-

хідності [6, с.116]. Отже, можна зробити висновок 

про те, що Палата лордів не завжди пов’язана своїм 

попереднім рішенням.  

Верховний Суд Англії та Уельсу об’єднує 

три самостійні судові установи: Апеляційний 

суд, Високий суд, Королівський суд (Суд коро-

ни). Апеляційний суд має цивільне відділення, 

головним обов’язком якого є розгляд апеляцій, 

що надходять від трьох відділень Високого суду 

та судів графств. Рішення цивільного відділення 

Апеляційного суду є обов’язковим для всіх судів 

нижчого рівня, включно з апеляційною канцеля-

рією відділення Королівської лави Високого су-

ду. Однак для нього є обов’язковим рішення Па-

лати лордів, а також свої попередні рішення.       

З цього правила існують такі винятки: 1) коли 

суд обирає з двох варіантів рішення, що не від-

повідає іншому, то не обране вважається скасо-

ваним;2) суд має відмовитися від використання 

як прецеденту свого попереднього рішення, яке 

хоч і не було однозначно скасоване, проте супе-

речить ухваленому рішенню Палати лордів; 3) 

суд не повинен використовувати як прецедент 

своє рішення, коли воно ухвалене per incuriam 

[13, с.36]. У даному випадку мова йде про те, що 

норма права, яка міститься в рішенні суду, ство-

рена по неуважності, оскільки норма закону, що 

мала значення для справи, не була взята до ува-

ги, або коли прецедент застарілий і змінений но-

рмою закону. Можна зробити висновок, що ви-

нятки з принципу stare decisis пов’язані перш за 

все з розвитком права, удосконаленням право-

творчої діяльності. 
Висновки. Отже, на законодавчому рівні 

доцільно визначити обов’язковість застосування 

постанов Пленуму Верховного Суду України та 

надати право Верховному Суду України видава-

ти підзаконні нормативні акти у формі рішень 

суду, які б у подальшому мали обов’язковий ха-

рактер для їх використання при розгляді аналогі-
чних справ цим же судом, а також судами ниж-

честоящої інстанції. 
Належить визнати, що не кожен результат 

судової правотворчості повинен мати характер 

судового прецеденту. Це залежить від змісту 

правозастосовчої діяльності суду, категорії спра-

ви, результатів вирішення справи. 

У цілому правотворчість суду сприяє ви-

значенню орієнтирів щодо удосконалення мате-

ріального і цивільного процесуального законо-

давства, усуненню його прогалин, недоліків і 
суперечностей. Це сприяє підвищенню ефектив-

ності судового захисту порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізи-

чних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, ін-

тересів держави. 
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Summary 

 

The article is devoted to the analysis of judicial power role in law-making activity. The concept of le-

gal precedent as a source of England civil processual law is elucidated in the article , it is suggested to set a 

right for Supreme Court of Ukraine to give out subordinate legislation as decisions of court legislatively. 
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ПОНЯТТЯ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Останнім часом 

зросло значення такої форми незалежного фінан-

сового контролю як аудит, який являє собою пе-

ревірку даних бухгалтерського обліку і показни-

ків фінансової звітності суб’єкта господарюван-

ня з метою висловлення незалежної думки ауди-

тора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах 

та відповідність вимогам законів України, поло-

жень (стандартів) бухгалтерського обліку або 

інших правил (внутрішніх положень суб’єктів 

господарювання) згідно з вимогами користува-

чів. Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України "Про 

аудиторську діяльність" [1] аудит проводиться в 

рамках здіснення аудиторської діяльності, про-

блеми регулювання якої викликають значний 

інтерес дослідників. Однак у науковій літературі 
відсутнє єдиний підхід до формування визначен-

ня поняття як аудиторської діяльності в цілому, 

так і її регулювання зокрема.  

Ступінь наукової розробки теми. На 

жаль, питання регулювання аудиторської діяль-

ності досліджувались переважно представниками 

економічної науки. Так, українські дослідники 

Кулаковська Л.П. та Піча Ю.В. [19, с. 89-93], а 

також Бутинець Ф.Ф. [13, с. 97-107] у своїх пра-

цях зупиняються на загальній характеристиці 
здіснення управління аудиторською діяльністю, 

визначаючи основні засади діяльності Аудитор-

ської палати України та Спілки аудиторів Украї-
ни; інші дослідники (Дорош Н.І. [16, с. 57–125.], 

Петрик О.А. [20, с. 22-89] та інші) детально до-

сліджують способи та принципи організації та 

регулювання аудиторської діяльності в Україні. 
Метою цієї статті є визначення поняття ре-

гулювання аудиторської діяльності в Україні, а 

також виділення основних ознак, що характери-

зують процес такого регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, 

що серед науковців відсутня одностайність при 

визначенні поняття "регулювання аудиторської 
діяльності". Зокрема, одні вкладають у це понят-

тя сукупність усіх нормативно-правових актів, 

що встановлюють засади здійснення аудиторсь-

кої діяльності в Україні [22, с. 90]. Однак, на на-

шу думку, таке розуміння регулювання аудитор-

ської діяльності збігається із поняттям "нормати-

вно-правові засади здійснення аудиторської дія-

льності в Україні".  

Інші дослідники розкривають поняття ре-

гулювання аудиторської діяльності крізь призму 

повноважень Аудиторської палати України як 

організації, що діє на засадах самоврядування, та 

Спілки аудиторів України як громадської органі-
зації, що об’єднує сертифікованих аудиторів 

України [19, с. 89-93]. На нашу думку, другий 

підхід більш обґрунтований, оскільки процес ре-

гулювання будь-чого розкривається через права 

та обов’язки компетентних органів держави, міс-

цевого самоврядування тощо, за допомогою яких 

забезпечується досягнення основної мети: впо-

рядкування суспільних відносин у сфері, що ре-

гулюється, та створення умов, за яких повністю 

виконуються всі встановленні правила поведінки 

і забезпечуються права та законні інтереси 

суб’єктів права. 

Панівним поглядом є те, що аудит, який 

проводиться аудиторськими фірмами та аудито-

рами - вид незалежного фінансового контролю 

[17, с. 84-86]; крім того, існує єдине легальне ви-

значення аудиторської діяльності, яке міститься 

в тому ж Законі України "Про аудиторську дія-

льність", і визначає її як підприємницьку діяль-

ність, що включає в себе організаційне і методи-

чне забезпечення аудиту, практичне виконання 

аудиторських перевірок (аудит) та надання ін-

ших аудиторських послуг (ст. 3 Закону).    

Водночас не можна не звернути увагу на 

те, що зазначені вище види аудиту не мають ні-
чого спільного з поняттям аудиту, яке наводить-

ся в Законі України "Про аудиторську діяль-

ність", оскільки у них різні мета та суб’єкти здій-

снення таких  видів діяльності, органи сертифі-
кації та органи, уповноважені приймати владно-

значимі рішення у сфері аудиту. 

Враховуючи легальне визначення поняття 

"аудиторська діяльність", ми не погоджуємось із 
законодавцем у частині віднесення перерахованих 

вище видів діяльності саме до аудиторської, а вва-

жаємо їх формами відповідно державного фінансо-

вого контролю, організації внутрішньогосподарсь-

кого контролю чи діяльністю, спрямованою на за-

безпечення екологічної безпеки в Україні.    
Тому під аудиторською діяльністю ми ро-

зуміємо врегульовану Господарським кодексом 

України, Законом України "Про аудиторську дія-

льність", а також іншими нормативно-правовими 
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актами виключну, професійну підприємницьку 

діяльність, яка здійснюється незалежними осо-

бами (аудиторами), аудиторськими фірмами з 
ініціативи суб’єктів господарювання, а також у 

випадках, передбачених законом, і полягає у 

проведенні аудиторських перевірок як перевірок 

даних бухгалтерського обліку і показників фі-
нансової звітності суб’єктів господарювання, а 

також наданні інших аудиторських послуг.  

Досліджуючи процес регулювання аудитор-

ської діяльності в Україні, можна виділити такі ос-

новні його характерні ознаки: 

1. Регулювання аудиторської діяльності 
здійснюється нормами законодавства про ауди-

торську діяльність, які є обов’язковими до вико-

нання всіма суб’єктами аудиторської діяльності.  
З 1993 року (з прийняттям Закону України 

"Про аудиторську діяльність") сформувалася си-

стема норм, що містяться в нормативно-правових 

актах України різної юридичної сили, якими 

встановлюються обов’язкові правила поведінки 

як для аудиторських фірм та аудиторів, так і для 

суб’єктів господарювання, а також державних 

органів, які здійснюють регулювання такого ви-

ду підприємницької діяльності. 
В економічній літературі законодавство 

про аудиторську діяльність прийнято розподіля-

ти на рівні [18, с. 7], що, на нашу думку, не може 

враховувати всі особливості побудови націона-

льної системи законодавства України та змістов-

но і в повному обсязі охарактеризувати всі акти, 

норми яких регулюють аудиторську діяльність. 

В юридичній літературі систему законо-

давства прийнято характеризувати за такими 

критеріями, як юридична сила актів, суб’єкт ви-

дання, сфера застосування тощо. З урахуванням 

цього спробуємо виділити такі блоки законодав-

ства про аудиторську діяльність, які би врахову-

вали всі названі вище критерії, водночас зазна-

чивши, що нормативно-правові акти, які регу-

люють загальні засади здійснення господарської, 
в тому числі і підприємницької діяльності, і які, 
безумовно, в силу своєї загальності поширюють-

ся і на аудиторську діяльність, на нашу думку, до 

інституту законодавства про аудиторську діяль-

ність не включаються. 

Крім того, термін "рівень" законодавства, 

на наш погляд, не є правовим, а тому вживати-

мемо більш прийнятний термін – "блок" законо-

давства. Отже, можна виділити такі блоки зако-

нодавства України про аудиторську діяльність: 

Блок І охоплює Господарський кодекс 

України та Закон України від 22 квітня 1993 року 

"Про аудиторську діяльність", які визначають 

правові засади здійснення аудиторської діяльно-

сті в Україні і спрямовані на створення системи 

незалежного фінансового контролю з метою за-

хисту інтересів користувачів фінансової та іншої 
економічної інформації. Положеннями Госпо-

дарського кодексу України встановлено основні 
правила щодо створення аудиторських фірм, фо-

рмування договірних відносин між аудиторськи-

ми фірмами (аудиторами, які одноособово нада-

ють аудиторські послуги) та замовниками, а та-

кож визначено поняття аудиту та повноважень 

Аудиторської палати України. 

Законом України "Про аудиторську діяль-

ність" визначено загальні положення здійснення 

аудиторської діяльності, правовий статус Ауди-

торської палати України; закріплено основні 
принципи сертифікації аудиторів, порядок про-

ведення аудиту та надання інших аудиторських 

послуг, а також закріплено основні права, 

обов’язки та відповідальність аудиторів і ауди-

торських фірм. Першим блоком законодавства 

про аудиторську діяльність встановлюються за-

гальні принципи регулювання аудиторської дія-

льності в Україні, положення яких мають бути 

враховані в нормативно-правових актах меншої 
юридичної сили, при прийнятті та застосуванні 
актів другого блоку, а також розкриватись у ак-

тах третього блоку законодавства про аудиторсь-

ку діяльність.  

 Блок ІІ. До складу другого блоку законо-

давства про аудиторську діяльність належать ак-

ти, що прийняті на розвиток ст. 8 Закону України 

"Про аудиторську діяльність" і встановлюють 

випадки обов’язкового проведення аудиту. На-

приклад, Законом України від 22 грудня 2005 

року "Про іпотечні облігації" [4] визначаються 

випадки обов’язкового проведення аудиту для 

підтвердження відповідності розміру іпотечних 

облігацій на момент реєстрації їх випуску (ч. 4 

ст. 7), а також для виявлення відповідності стану 

іпотечного покриття даним реєстру іпотечного 

покриття (ч. 5 ст. 13). Законом України від 19 

квітня 1999 року "Про угоди про розподіл про-

дукції" [5] встановлено обов’язкове проведення 

аудиту річного балансу і звітності інвестора про 

діяльність, пов’язану з виконанням угоди про 

розподіл продукції (ч. 11 ст. 25). 

Значення цього блоку законодавства поля-

гає у тому, що він доповнює ст. 8 Закону України 

"Про аудиторську діяльність", яка встановлює 

випадки обов’язкового проведення аудиту. 

Блок ІІІ. До третього блоку законодавства 

про аудиторську діяльність ми відносимо підза-

конні нормативно-правові акти центральних ор-
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ганів державної виконавчої влади, що регулюють 

відносини, пов’язані із закріпленням статусу ау-

диторських фірм і аудиторів, які одноособово 

надають аудиторські послуги, та з оформленням 

результатів проведення аудиторських перевірок, 

а також усі акти Аудиторської палати України, 

норми яких обов’язкові для виконання аудито-

рами й аудиторськими фірмами.  

Зокрема, до таких актів можна віднести: 

1. Положення про сертифікацію аудиторів, 

яке затверджене рішенням Аудиторської палати 

України від 19 листопада 2002 р. (протокол 

№ 116) [11]. 

2. Положення про сертифікацію аудиторів 

банків, затверджене Постановою Правління На-

ціонального банку України від 9 вересня 2003 

року № 388 [9]. 

3. Положення про Реєстр аудиторських фірм 

та аудиторів, які одноособово надають аудиторські 
послуги, затверджене рішенням Аудиторської па-

лати України від 31 жовтня 2000 року [12]. 

4. Рішення Державної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку "Про затвердження 

Вимог до аудиторського висновку, який подаєть-

ся до Державної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку для отримання ліцензії на здійс-

нення професійної діяльності на ринку цінних 

паперів" від 28 липня 2004 року № 325 [10]. 

5. Постанова правління Національного банку 

України "Про затвердження Положення про поря-

док подання банками до Національного банку 

України аудиторських звітів (аудиторських висно-

вків) за результатами щорічної перевірки фінан-

сової звітності" від 9 вересня 2003 р. № 389 [8]. 

Значення цього блоку полягає у тому, що, 

як уже зазначалося вище, норми таких нормати-

вно-правових актів повинні розроблятися на ос-

нові, на виконання та у відповідності до законів, 

які складають перші два блоки законодавства 

про аудиторську діяльність. 

Блок IV. Так, згідно з ч. 1 ст. 6 Закону Украї-
ни "Про аудиторську діяльність" при здійсненні 
аудиторської діяльності аудитори й аудиторські 
фірми застосовують відповідні стандарти аудиту. 

Крім того, відповідно до ст. 12 Закону України 

"Про аудиторську діяльність" Аудиторська палата 

затверджує стандарти аудиту, які обов’язкові для 

дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами 

та суб’єктами господарювання.  

В Україні система побудови національних 

нормативів (стандартів) аудиту мала три етапи. 

Практика застосування нормативів, прийнятих у 

1998 році, а також Розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 9 серпня 2002 р. № 440-р 

"Про схвалення плану заходів щодо виконання 

Програми розвитку інвестиційної діяльності на 

2002 - 2010 роки" привели до запровадження 

обов’язкової дії міжнародних стандартів аудиту 

на території України.  

Зазначимо, що згаданим Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України визнано за доцільне в 

IV кварталі 2003 року внести зміни до Закону 

України "Про аудиторську діяльність" стосовно 

приведення стандартів обліку та аудиту у відповід-

ність з основними положеннями законодавства ЄС. 

Однак Аудиторська палата Україна замість 

проведення роботи з удосконалення національних 

нормативів і створення їх єдиної системи 18 квітня 

2003 року прийняла рішення про обов’язкову дію 

Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів на території України.   

Також зауважимо, що дія Міжнародних 

стандартів аудиту та етики поширюється на пе-

ревірку фінансової звітності, починаючи з 2003 

року; стосовно ж перевірки фінансової звітності 
за попередні роки діють прийняті в 1998 році 
національні нормативи. 

Крім того, чинною редакцією Закону Украї-
ни "Про аудиторську діяльність" знову запрова-

джено принцип дії на території України національ-

них стандартів аудиту (про таке дає підстави стве-

рджувати аналіз ст. ст. 6 та 12 Закону України "Про 

аудиторську діяльність"). Отже, найближчим ча-

сом можна очікувати затвердження Аудиторською 

палатою України нових стандартів аудиту. 

Отже, з урахуванням ст. 6 Закону України 

"Про аудиторську діяльність", відповідно до якої 
стандарти аудиту обов’язкові для дотримання 

аудиторами, аудиторськими фірмами та суб’єк-

тами господарювання, а також ст. 17 (відповідно 

до якої стандартами аудиту можуть установлю-

ватись істотні умови договорів на проведення 

аудиту) та ст. 18 (відповідно до якої аудитори 

мають право самостійно визначати форми і ме-

тоди проведення аудиту і надання інших ауди-

торських послуг на підставі і стандартів аудиту 

також) цього Закону доходимо висновку, що 

стандарти аудиту є нормативно-правовими акта-

ми, які затверджуються Аудиторською палатою 

України, якими регулюється діяльність аудиторів 

і аудиторських фірм при проведенні аудиту та 

наданні аудиторських послуг. 

Блок V, який охоплює локальні акти, прийн-

яті аудиторською фірмою (на наш погляд, говори-

ти про існування локальних актів при здійсненні 
аудиторської діяльності аудитора, який одноосібно 

надає аудиторські послуги, не можна), а також про 

статут Аудиторської палати України. 
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Так, до локальних актів, прийнятих ауди-

торськими фірмами, відносяться установчі доку-

менти, якими визначається правоздатність і діє-

здатність аудиторської фірми; розпорядження та 

накази, які можуть видаватися для врегулювання 

різного роду питань, однак у контексті досліджу-

ваних проблем нас цікавлять самі ті акти, які 
стосуються порядку проведення аудиту та на-

дання інших аудиторських послуг, а також внут-

рішньофірмові стандарти.  

Зазначимо, що в Україні для аудиторських 

фірм передбачено обов’язкове існування лише 

такого локального акта, як статут або засновни-

цький договір. Водночас у більшості країн світу 

встановлюється правило, відповідно до якого 

аудиторські фірми повинні розробляти внутріш-

ньофірмові стандарти аудиту, якими формуються 

єдині базові вимоги до порядку проведення ау-

диту, його якості та надійності, забезпечення ви-

сокого рівня аудиторської роботи; створюються 

додаткові рівні гарантії результатів аудиторської 
перевірки; а також визначаються загальні підхо-

ди аудиторської фірми до проведення аудиту не-

залежно від умов проведення аудиту. 

2. Регулювання аудиторської діяльності 
здійснюється нормами, які носять рекомендацій-

ний характер. 

Так, як уже відзначалося вище, діяльність 

аудиторів і аудиторських фірм регулюється не 

лише нормативно-правовими актами, але й акта-

ми, що носять рекомендаційний характер. Зок-

рема, до таких актів можна віднести методичні 
рекомендації Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України щодо форма-

ту аудиторських висновків за наслідками прове-

дення аудиту річної фінансової звітності для 

окремих категорій фінансових установ. 

Крім того, сюди ж можна віднести і Реко-

мендації Фонду державного майна України з пе-

ревірки правильності проведення масової оцінки 

вартості об’єктів приватизації та визначення 

розмірів статутних фондів ВАТ, що створюються 

в процесі приватизації (корпоратизації) від 06 

серпня 1999 року. 

Водночас, відносини, що регулюються ак-

тами, наведеними вище, в силу ст. 6 Закону 

України "Про аудиторську діяльність" повинні 
регулюватися стандартами аудиту, а відтак, при-

йняття центральними органами державної вико-

навчої влади таких рекомендаційних положень 

може призвести до виникнення різних підходів 

до регулювання одного і тих самих відносин. 

3. Характер регулювання аудиторської дія-

льності визначається як саморегулівний з озна-

ками державного регулювання. Розкриття змісту 

наведеної ознаки пов’язане з тим, що в світовій 

практиці існують дві різні концепції регулюван-

ня аудиторської діяльності [16, с. 58].  

Перша концепція поширена в країнах кон-

тинентальної Європи (наприклад Австрія, Іспа-

нія, Франція, Німеччина), де аудит зорієнтований 

в основному на державні органи як основних ко-

ристувачів аудиторських висновків.  

У цих країнах аудиторська діяльність су-

воро регламентується централізованими органа-

ми, на які фактично покладаються функції дер-

жавного контролю за аудиторською діяльністю. 

У країнах, які обрали наведену концепцію регу-

лювання аудиторської діяльності, держава "сама 

розробляє і затверджує законодавчі акти і норма-

тиви аудиту, здійснює реєстрацію аудиторів і 
аудиторських фірм, а також контроль за їх діяль-

ністю" [19, с. 89]. 

Друга концепція розвинулась у таких краї-
нах як США та Велика Британія, де аудиторська 

діяльність є певною мірою саморегулівною. Тут 

аудит зорієнтований переважно на акціонерів, 

інвесторів, кредиторів та інших суб’єктів. Регулю-

вання аудиторської діяльності в цих державах здій-

снюється переважно професійними громадськими 

аудиторськими об’єднаннями. В цих країнах ауди-

торські організації мають велику самостійність, 

самі здійснюють підготовку аудиторів, присвою-

ють їм відповідну кваліфікацію і надалі стежать за 

тим, наскільки сумлінно і кваліфіковано аудитори 

виконують свої професійні обов’язки. 

Україна належить до країн з англо-амери-

канським підходом до регулювання аудиторської 
діяльності, оскільки відповідно до Закону Украї-
ни "Про аудиторську діяльність" основним орга-

ном, який розробляє нормативи і стандарти ау-

диту, здійснює сертифікацію аудиторів та визна-

чає основні напрями організаційного та методи-

чного забезпечення здійснення аудиту в Україні, 
є Аудиторська палата України. Як зазначає Бу-

тинець Ф.Ф., "аудиторська діяльність в Україні є 

саморегулюючою, держава лише встановлює ви-

могу здійснення аудиту, а методику і техніку йо-

го проведення визначають Аудиторська палата 

України, Спілка аудиторів України та їх терито-

ріальні відділення у стандартах, нормах, поло-

женнях, інструкціях, роз’ясненнях" [13, с. 98]. 

Водночас слід зазначити, що відповідно до 

п. 11 ст. 7 Закону України від 20 травня 1999 року 

"Про Національний банк України" [3] єдині умови 

та порядок сертифікації аудиторів банків встанов-

лює саме Національний банк України, а не Ауди-

торська палата України, тобто і розроблення  про-
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грами проведення кваліфікаційного іспиту на 

отримання сертифікату на право здійснення аудиту 

банків, і безпосереднє проведення такого іспиту, 

так само як і видання сертифікату здійснюється не 

Аудиторською палатою України, а Комітетом з 
питань сертифікації аудиторів банків НБУ. Проте 

НБУ не веде реєстр аудиторів банків, останні зано-

сяться до реєстру, що ведеться в установленому 

порядку Аудиторською палатою України. 

Отже, крім організацій, що  діють на заса-

дах самоврядування, вагоме становище в процесі 
регулювання аудиторської діяльності, а саме у 

сфері аудиту банків, посідає центральний орган 

державного управління – Національний банк 

України, а також інші державні органи – Держа-

вна комісія з регулювання ринків фінансових 

послуг в Україні та Державна комісія з цінних 

паперів і фондового ринку. Тому, на нашу думку, 

в Україні наявна змішана концепція регулювання 

аудиторської діяльності з переважаючими озна-

ками англо-американської моделі: поряд зі спеці-
ально уповноваженим органом, що діє на засадах 

самоврядування, – Аудиторською палатою Укра-

їни, – існують центральні органи державного 

управління, які також виконують функції регу-

лювання аудиторської діяльності у сфері аудиту. 

Тому інший погляд стосовно виду концепції ре-

гулювання аудиторської діяльності, що застосо-

вується в Україні, помилковий. 

Висновок. Отже, аудиторська діяльність в 

Україні, під якою розуміється діяльність серти-

фікованих у визначеному Законом України "Про 

аудиторську діяльність" порядку аудиторів, ре-

гулюється нормами законодавства про аудитор-

ську діяльність, а також нормами, що носять ре-

комендаційний характер, на самоврядних засадах 

із можливістю держави встановлювати правила 

поведінки в окремих сферах. 
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ВЧЕННЯ ПРО ЦИВІЛЬНУ ПРОЦЕСУАЛЬНУ ФОРМУ  

В НАУЦІ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

 
Постановка проблеми. Однією з центра-

льних проблем у науці цивільного процесуально-

го права безспірно виступає цивільна процесуа-

льна форма. Ця проблема актуальна як в теоре-

тичному, так і в практичному відношеннях. Ци-

вільна процесуальна форма – важливий елемент 

цивільного процесу, а вчення про неї – складова 

частина процесуальної теорії. Від того, що розу-

міється під цивільною процесуальною формою, 

залежить вирішення багатьох питань, які тісно 

пов’язані з нею. Вивчення різних аспектів циві-
льної процесуальної форми дасть можливість 

правильно зрозуміти поняття процесу і коло його 

учасників, організацію процесу в цілому і окремо 

кожної стадії, послідовність здійснення процесу-

альних дій судом та учасниками процесу. Вна-

слідок цього  вивчення історії про поняття циві-
льної процесуальної форми набуває великого 

значення для уточнення змісту й особливо струк-

тури судочинства. Автори багатьох праць під-

креслювали, що цивільна процесуальна форма 

містить гарантії здійснення прав і свобод учас-

ників процесу, забезпечує функціонування демо-

кратичних принципів, створює умови, що забез-
печують об’єктивний розгляд і вирішення циві-
льних справ. Тому без процесуального порядку і 
процесуальної форми судочинство неможливе.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Актуальність даної теми підтверджує і ступінь її 
наукової розробки. Питанням, пов’язаним з ви-

вченням поняття цивільної процесуальної фор-

ми, її сутності присвячено чимало праць, серед 

яких можна назвати дослідження таких учених-

процесуалістів як С.Н.Абрамов, М.А.Гурвіч, А.І. 
Зінченко, А.П.Клейнман, А.О.Мєльніков, Н.О. 

Расахатська, К.М. Семенов, Н.О.Чечіна, Д.М.Че-

чот, К.С.Юдельсон та інші. Але незважаючи на 

неабиякий інтерес до цієї проблеми з боку нау-

ковців, питання про поняття цивільної процесуа-

льної форми залишається дискусійним.  

Мета статті. Автор ставить перед собою 

мету провести комплексне дослідження питань, 

що стосуються розвитку цивільної процесуальної 
форми, а також розглянути погляди вчених-

процесуалістів щодо поняття цивільної процесу-

альної форми. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Проблема цивільної процесуальної форми 

складна і багатогранна. На сторінках юридичної 
літератури активно обговорювались і обговорю-

ються питання, пов’язані з поняттям цивільної 
процесуальної форми, визначенням її змісту й 

особливостей. Але все ж таки дискусія навколо 

цивільно-процесуальної форми продовжується. 

Найбільш спірним у даній проблемі є пи-

тання щодо поняття цивільної процесуальної фо-

рми. У науці цивільного процесуального права 

до цих пір не склалося єдиного поняття цивіль-

ної процесуальної форми, що і призвело до існу-

вання серед науковців різних поглядів.  

Перш за все зазначимо, що термін “цивіль-

на процесуальна форма” з’явився в науці цивіль-

ного процесуального права не відразу. Аналіз 
літератури з цивільного процесуального права 

дає можливість припустити, що до 50-х років  

ХХ ст. термін “процесуальна форма” в літературі 
з цивільного процесуального права не викорис-

товувався. Однак ця обставина не свідчить про 

те, що до цього часу цивільна процесуальна фо-

рма як правовий феномен не існувала. Не вжива-

вся сам термін, але ті явища й особливості, які 
властиві цивільній процесуальній формі, розви-

валися з моменту формування цивільного проце-

суального права як науки.  

Розробка ідей, наукових положень, які на-

далі лягли в основу формування категорії „циві-
льна процесуальна форма”, сформувалися протя-

гом тривалого історичного періоду. Перші спро-

би зробити науковий аналіз особливостей і зміс-

ту детермінантів цивільної процесуальної форми, 

на наш погляд, можна датувати серединою 19 

ст., коли для цього було закладено законодавчі 
основи, а саме прийняття Статуту про цивільне 

судочинство у 1864 р.  

Уже в  перших дослідженнях процесуаліс-

тів дореволюційного періоду, таких  як Є.В. Ва-

ськовський, І.Є. Енгельман, Є.А. Нєфєдьєв, Т.М. 

Яблочков та інших, є теоретичні ідеї, які харак-

теризують цивільний процес з погляду його вну-

трішньої і зовнішньої форми. Так, Є.В. Васьков-

ський, характеризуючи гарантії здійснення пра-

восуддя, зазначав, що до їх числа належить та-

кож раціональна організація порядку судочинст-
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ва [3, с.105]. Отже, Є.В. Васьковським виділяла-

ся така особливість цивільної процесуальної фо-

рми, як її раціональність, що характеризувало 

певний порядок правосуддя в цивільних справах 

у судових інстанціях. Отже, порядок організації 
судочинства в цивільних справах ототожнювався  

з цивільним судочинством (з цивільним проце-

сом). Аналогічні погляди присутні і в інших 

процесуалістів дореволюційного періоду. 

У післяреволюційний період (перша поло-

вина ХХ століття) у працях А.А. Бугаєвського 

також обґрунтовується, що порядок вирішення 

спорів є не що інше, як сам цивільний процес [2, 

с.5].  Надалі це основне положення було сприй-

нято наукою цивільного процесуального права 

„радянського” періоду, яке доповнювалося но-

вим змістом [18, с.3; 9, с.6]. Свідченням цього є 

те, що у 1946 році С.Н. Абрамовим була вислов-

лена думка, що  зміст радянського цивільного 

процесу складають порядок здійснення правосу-

ддя в цивільних справ, а також система цивіль-

них  процесуальних відносин [1, с.4]. Іншими 

словами, він вважав, що порядок здійснення пра-

восуддя є елементом цивільного процесу. Як 

елемент радянського цивільного процесу став 

розглядати “порядок” правосуддя (судочинства) 

К.С. Юдельсон [19, с.7]. 

Як уже зазначалося, термін “процесуальна 

форма” введений у науку цивільного процесуа-

льного права в 50-ті роки. Так, А.П. Клейнман 

писав, що цивільне процесуальне право встанов-

лює єдиний порядок діяльності всіх учасників 

цивільного процесу. Цивільна процесуальна фо-

рма є одним із суттєвих елементів соціалістично-

го правосуддя [9, с.10]. Із наведеного погляду 

бачимо, що А.П. Клейнман ототожнює терміни 

“порядок” і “процесуальна форма”, і  процесуа-

льну форму він розглядає в якості складової час-

тини цивільного процесу. Така інтерпретація ци-

вільної процесуальної форми набула широкого 

розповсюдження в юридичній літературі в 60-ті 
роки ХХ ст. [7, с.60]. 

У 80-90-ті роки активізується наукова дум-

ка щодо проблем цивільного судочинства. На 

думку Н.О. Чечиної, до найбільш актуальних 

питань цього напрямку можна віднести розробку 

методів, способів дотримання процесуальної фо-

рми, через те, що саме дотримання форми в пер-

шу чергу забезпечує законність судової діяльно-

сті [16, с.108]. 

Зазначимо, що активізації наукового дослі-
дження сприяли реформи в цивільному судочин-

стві 1996-2001 рр., а також прийняття 18 березня 

2004 року Цивільного процесуального кодексу, 

який вступив у дію 1 вересня 2005 року (далі 
ЦПК). На відміну від попередніх, ЦПК 2004 року 

містить ряд нових інститутів, які не були відомі 
нашому законодавству. Новим ЦПК  запрова-

джено положення, які насамперед стосуються 

порядку провадження в цивільних справах. Так, 

передбачено нову процедуру наказного прова-

дження, запроваджено інститут заочного рішен-

ня, змінено зміст стадій цивільного судочинства, 

виділено особливості щодо участі окремих 

суб’єктів цивільного процесу. Отже, нові поло-

ження ЦПК потребують детального  науково – 

теоретичного аналізу, оскільки, на наш погляд, 

вони доповнюють новим змістом категорію „ци-

вільна процесуальна форма”.  

Аналіз існуючих у юридичній літературі 
визначень поняття цивільної процесуальної фор-

ми дозволяє поділити погляди вчених-процесуа-

лістів на декілька напрямків, залежно від того, 

який елемент виділяється в якості родової ознаки 

у змісті поняття цивільної процесуальної форми. 

Представники першого напрямку, серед 

яких можна назвати В.М. Горшенєва, М.А. Гур-

віча, С.Ю. Каца, А.В. Цихотського, Н.О.Чечіну, 

Д.М. Чечота, в основі поняття цивільної проце-

суальної форми виділяють „систему вимог”, які в 

ній закріплені.  
Так, Н.О. Чечіна і Д.М. Чечот визначають 

процесуальну форму як сукупність правил, які 
регулюють порядок здійснення правосуддя з ци-

вільних справ та діяльність кожного учасника 

процесу [17, c.280]. Отже, в даному визначенні 
процесуальна форма ототожнюється з нормами 

права, які в сукупності утворюють цивільне про-

цесуальне право, звідси, процесуальна форма 

зливається з цивільним процесуальним правом. 

Аналогічні погляди знаходимо у М.А. Гурвіча, 

який вважав, що цивільна процесуальна форма – 

це саме цивільне процесуальне право, що існує в 

“подвійному вигляді”: в абстрактному вигляді 
процесуальна форма є об’єктивним правом, у 

конкретному – існує у вигляді права і обов’язків 

учасників процесу. Тобто норми цивільного про-

цесуального права у своїй сукупності утворюють 

поняття цивільної процесуальної форми [14, с.6].      

А ось В.М. Горшенєв розуміє під процесуальною 

формою сукупність однорідних процесуальних 

вимог, які висуваються до дій учасників процесу 

і спрямовані на досягнення визначеного резуль-

тату [11, с.5].  

Отже, представники першого напрямку під 

цивільно-процесуальною формою розуміли сис-

тему вимог (умов, прав і обов’язків), установле-

ну нормами цивільного процесуального права, 
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інакше – “формальну сторону цивільного проце-

су” – цивільне процесуальне право. 

 Представники іншого напрямку вважають, 

що цивільна процесуальна форма являє собою не 

“систему вимог”, а “визначений порядок”. Серед 

таких можна назвати відомих учених-процесуа-

лістів А.І. Зінченко, А.П. Клейнмана, Н.О. Раса-

хатську, К.М. Семенова, А.К. Сергуна, М.С. Ша-

карян, К.С. Юдельсона та ін. 

Наприклад, К.С. Юдельсон визначав цивіль-

но-процесуальну форму як установлений законом 

порядок діяльності суду та інших осіб, у якому від-

бувається порушення провадження, підготовка, 

розгляд і вирішення усіх поданих на обговорення 

вимог і заперечень, а також примусове виконання 

прийнятих судових постанов [15, c.12]. 

Як порядок судового розгляду, тобто поря-

док здійснення всіх процесуальних дій, вважали 

цивільну процесуальну форму К.М. Семенов [13, 

с.6], А.І.Зінченко [8, с.55]. Аналогічні погляди на 

поняття цивільної процесуальної форми зустрі-
чаються у Н.О. Расахатської, яка визначає проце-

суальну форму як установлений законом проце-

суальний порядок здійснення правосуддя з циві-
льних справ [12, с.6]. 

Отже, представники цього напрямку вихо-

дять з того, що процесуальна діяльність завжди 

повинна здійснюватись у визначеному законом 

порядку. Без певного порядку процесуальна дія-

льність втрачає своє значення. Вони, як правило, 

розглядали цивільно-процесуальну форму в яко-

сті суттєвого елементу цивільного процесу.  

 Зазначимо, що обидва напрямки заслугову-

ють на увагу, оскільки вони характеризуються різні 
сторони змісту цивільної процесуальної форми. 

Тому, щоб ліпше зрозуміти сутність цивільної 
процесуальної  форми, охарактеризувати  її  зміст, 

потрібно врахувати положення обох напрямків. 

Загальним у всіх названих визначеннях є те, що 

цивільна процесуальна форма являє собою “визна-

чений порядок”, установлений „системою вимог” 

цивільного процесуального законодавства.  

У науці цивільного процесуального права 

була запропонована ідея А.О. Мєльніковим про 

відповідність цивільної процесуальної форми 

принципам цивільного процесуального права. 

Так, автор в якості основних особливостей циві-
льної процесуальної форми вбачає наявність у 

ній таких правил: розгляд і вирішення справи 

професійними і незалежними суддями, розгляд 

справи у відкритому судовому засіданні, участь в 

процесі всіх заінтересованих осіб, які наділені 
процесуальними правами, що дають їм можли-

вість захисту, перевірка законності і обґрунтова-

ності судових постанов, законність і обґрунтова-

ність самих рішень [10, с.28]. У даному випадку 

позиція А.О. Мєльнікова не відрізняється від по-

передніх двох точок зору. На наш погляд, саме 

принципи є тим стержнем цивільного процесу, 

які визначають порядок судочинства в цивільних 

справах через систему вимог, які оформляються 

у відповідних нормах цивільного процесуального 

законодавства.  

У літературі з  цивільного процесуального 

права існує також погляд, що цивільна процесуа-

льна форма повинна ототожнюватися  з методом 

правового регулювання. Вперше вона сформу-

льована В.М. Горшенєвим і Н.С. Дружковим. 

Вони вважають, що метод правового регулюван-

ня являє собою правову форму суспільних відно-

син. Тому в цивільному процесуальному праві 
поняття методу ідентичне поняттю форми [5, 

с.15]. Аналогічний погляд на цивільну процесуа-

льну форму відстоює В.В. Комаров. Аналізуючи 

погляди на цивільну процесуальну форму в юри-

дичній літературі, він прийшов до висновку, що 

цивільна процесуальна форма є лише складовою 

частиною методу і лише в сукупності з іншими 

юридичними компонентами, до яких він відно-

сить “правове положення суб’єктів правовідно-

син, процесуальні факти, процесуальні санкції” 

складає його в повному обсязі [6, с.26]. Отже,  

проаналізувавши думки цих учених-процесуаліс-

тів, бачимо, що вони відносять цивільну проце-

суальну  форму до елементів методу правового 

регулювання. На наш погляд, поняття методу 

правового регулювання і цивільна процесуальна 

форма близькі, але не тотожні. 
Специфічна, на наш погляд, і концепція, яку 

виділяє А.В. Гагарінов. Він визначає процесуальну 

форму як систему закономірних просторово-

часових зв’язків, за допомогою яких утворюється 

цивільний процес [4, с.19]. Автор виходить з того, 

що цивільна процесуальна форма є такою тільки 

тоді, коли вона організовує рух процесу. Також 

автор вбачає наявність у цивільній процесуальній 

формі  двох взаємозумовлених елементів – просто-

рові і часові зв’язки – і  на основі цього виділяє в 

змісті процесуальної форми внутрішній і зовнішні 
аспекти. Позиція А.В. Гагарінова заслуговує уваги, 

адже автор детально аналізує цивільну процесуа-

льну форму на кожній стадії вирішення цивільної 
справи, під час здійснення процесуальних дій су-

дом і учасниками процесу, крім того, послідовність 

і тривалість процесу.  

Висновок. У науці цивільного процесуаль-

ного права існують різні напрямки у визначенні 
поняття цивільної процесуальної форми. Вважа-
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ємо, що при характеристиці змісту цивільної 
процесуальної форми всі положення кожного 

напрямку заслуговують на увагу та вивчення, 

оскільки вони дають можливість при їх сукупно-

сті здійснити комплексний аналіз цивільної про-

цесуальної форми і охарактеризувати її зміст. 

При визначенні поняття цивільної процесуальної 
форми потрібно використовувати категорії „по-

рядок”, „система вимог”, через призму оцінки 

принципів, норм цивільного процесуального 

права і методу правового регулювання. Саме ці 
чинники дають повне поняття цивільної проце-

суальної форми. 

Отже, цивільна процесуальна форма – пе-

редбачений нормами цивільного процесуального 

законодавства процесуальний порядок вчинення 

судом та особами, які беруть участь у справі, ін-

шими учасниками процесу процесуальних дій у 

процесі розгляду та вирішення цивільної справи, 

відповідно до вимог норм цивільного процесуа-

льного законодавства. 
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Summary 

In the article the author makes a foundamental research of the questions, which deales with a devel-

opment of civil procedural form and analyzes the scientific thoughts about the definition of the civil proce-

dural form. Also the author formulates her own definition of the civil procedural form. 
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Постановка проблеми.  Автономія волі – 

принцип міжнародного приватного права, сучас-

ною тенденцією якого є повсюдне його визнання 

у всьому світі. Міжнародне спілкування в прива-

тній сфері вимагає відповідного її правового ба-

зису. Європейський вибір України, який є пріо-

ритетним напрямком української зовнішньої по-

літики, вимагає адаптації законодавства, утво-

рення відповідних інституцій та інші додаткові 
заходи, необхідні для ефективного правотворен-

ня та правозастосування. Загальнодержавна про-

грама адаптації законодавства України до зако-

нодавства Європейського Союзу вказує на 

обов’язкове врахування вимог законодавства Єв-

ропейського Союзу під час науково-освітнього 

забезпечення процесу адаптації законодавства 

України. Зважаючи на те, що в Римській конвен-

ції «Про право, що застосовується до договірних 

зобов’язань» 1980 року принцип автономії волі є 

священним і недоторканним, а також на те, що 

проекти єдиних Європейського цивільного коде-

ксу та Європейського цивільно-процесуального 

кодексів закріплюють принцип автономії волі, 
можна з упевненістю зауважити, що відхід від 

принципу автономії волі в європейському між-

народному приватному праві не прогнозується. 

Незважаючи на те, що закріплення в українському 

законі «Про міжнародне приватне право» автономії 
волі провідним принципом є кроком вперед до Єв-

ропейського правового середовища, слід зауважи-

ти на відсутності значної практики його застосу-

вання, що вимагає випереджаючого догматичного 

та наукового аналізу положень цивільного  закону, 

зокрема, ст. 5. Автономія волі та ін. 

Ступінь наукової розробки проблеми.  

Проблема автономії волі актуальна з огляду на 

ступінь її наукової розробки. Вступ у силу зако-

ну України «Про міжнародне приватне право» 

лише в 2005 році є однією з причин того, що тео-

ретичному дослідженню норм про автономію 

волі в українському приватному праві майже не 

приділялось уваги. Зокрема, деякі аспекти нор-

мативного закріплення автономії волі знаходимо 

у працях А.С. Довгерта. Так, у законі України 

«Про міжнародне приватне право» професор До-

вгерт відзначає такі принципи міжнародного 

приватного права, як „автономія волі” - принцип, 

згідно з яким учасники правовідносин з інозем-

ним елементом можуть здійснити вибір права, 

що підлягає застосовуванню до відповідних пра-

вовідносин, „найбільш тісного зв’язку”, „широке 

і повне застосування іноземного права” та прин-

цип „верховенства права”. На думку професора 

Довгерта, саме на цих принципах і базуються всі 
82 статей Закону України «Про міжнародне при-

ватне право» від 23 червня 2005 р.  

Мета статті. За допомогою формально-

логічного методу та граматичного аналізу догма-

тично охарактеризувати правове регулювання 

проблеми автономії волі в міжнародному прива-

тному праві, як колізійно-правової свободи. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Тенденція сучасного міжнародного приват-

ного права про перехід від невизнання до ви-

знання автономії волі знайшла свою легітимацію 

в Україні в законі України «Про міжнародне 

приватне право» від 23 червня 2005 року (далі 
МПрП-закон) [1]. Саме тому  варто спочатку 

звернутися до граматичного та логіко-граматич-

ного його аналізу, тобто догматичної характери-

стики відповідного нормативного матеріалу. За-

стосування автономії волі полегшиться, якщо на 

основі теорії та методології права, а також аналі-
зу чинного колізійного законодавства, запропо-

нувати спосіб визначення умовної (гіпотетичної, 
логічної) колізійної норми про автономію волі. 
Норма закону про автономію волі складна, тобто 

лише логічним шляхом або за допомогою інтер-

претації всього закону можна встановити зміст 

умовної (гіпотетичної) колізійної норми про ав-

тономію волі.  
Варто звернути увагу на те, що ч. 1 ст. 5 

МПрП-Закону, в якій ідеться про найбільш зага-

льне в цьому законі визначення автономії волі, 
технічно формулюється, по суті, не як класичний 

принцип, а як спосіб легітимації автономії волі, 
про що свідчать слова закону «у випадках, пе-

редбачених законом, учасники (учасник) право-

відносин можуть …» [1]. 

Політико-правовим виправданням автоно-

мії волі в українському колізійному законі, якщо 

прийняти до уваги, що цей закон планувався як  

складова ЦК, а також те, що самостійне прийнят-

тя закону нічого не змінило з точки зору його 
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приватно-правової природи, є констатація того, 

що «основні положення концепції проекту ново-

го Цивільного кодексу України (а також і чинно-

го ЦК. – вставка моя - с.3.) полягають у такому. 

… Цивільний кодекс має забезпечити нормальне 

функціонування і розвиток саме громадянського 

суспільства, тобто самостійної, незалежної від 

держави системи відносин між юридично віль-

ними і рівноправними партнерами в усіх сферах 

життя людини, включаючи, безумовно, і підпри-

ємництво. Самостійність, незалежність, ініціати-

вність приватного життя можна забезпечити ли-

ше за умови визнання природного, об'єктивного, 

наднормативного характеру цивільних прав як 

прав, які постають із самого життя. Такі майнові 
та немайнові відносини, які ґрунтуються на юри-

дичній рівності, вільному волевиявленні, майно-

вій самостійності їх учасників, і складають пред-

мет цивільно-правового регулювання та основу 

громадянського суспільства. У проекті Кодексу 

вони регулюються за такими принципами: 1) не-

припустимість втручання у сферу особистого 

життя фізичної особи; 2) свобода власності;       
3) свобода підприємництва; 4) свобода договору; 

5) судовий захист будь-якого порушення цивіль-

ного права; 6) справедливість, добросовісність і 
розумність» [3, с. 17]. 

З огляду на це положення ст. 3. Загальні за-

сади цивільного законодавства ЦК України, в 

якій знайшли своє закріплення згадані вище 

принципи приватного права, застосовуються і в 

міжнародному приватному праві, особливо 

принцип свободи договору як нормальна форма 

принципу автономії волі в широкому сенсі – в 

ЦК традиційно головну увагу приділено «догові-
рним зобов’язанням, питанням дії в них свободи 

договору, доброї волі в договірних відносинах» 

[3, с. 25], а в МПрП-законі  принцип свободи волі 
має форму колізійної автономії волі, тобто авто-

номії волі у вузькому сенсі. Отже, новий ЦК 

України, разом із логічною його складовою – 

МПрП-Законом, можна справді назвати «кодек-

сом громадянського суспільства, або кодексом 

приватного життя» [3, с. 17], при цьому колізій-

ний принцип автономії волі як автономії сторін є 

доповненням матеріального принципу автономії 
волі як приватної автономії. Синонімом приват-

ної автономії є свобода договору, синонімом ав-

тономії сторін – вільний вибір права. 

На основі тільки легального визначення ав-

тономії волі (ч. 4 та 5 ст. 1, ч. 1 ст. 5, ст. 43 

МПрП-Закону) можна зробити висновок про те, 

що, по-перше, норма закону про автономію волі 
є складною, тобто лише логічним шляхом, або за 

допомогою інтерпретації всього закону, можна 

встановити зміст умовної (гіпотетичної) колізій-

ної норми про автономію волі.  
По-друге, згаданий у попередньому абзаці 

перелік норм (ст.ст. 1, 5, 43) не вичерпує про-

блему встановлення норм щодо автономії волі та 

має бути доповнений іншими нормами згаданого 

закону, а саме: ч. 1 ст. 31.  Форма правочину 

(«якщо  інше  не встановлено договором»); ч. 1. 

ст. 32. Зміст правочину  («правом, яке обрано 

сторонами»); ч. 1 ст. 33. Сфера дії права, що за-

стосовується до правочину разом із ч. 1. ст. 31 та 

ч. 1. ст. 32; ч. 1 ст. 36 разом із ч. 1. ст. 31 та ч. 1. 

ст. 32; ч. 1 ст. 35 «Позовна давність»; ч. 1 ст. 39 

(«Вибір права сторонами  правочину»), ч.1. ст. 41 

(«якщо інше не встановлено за згодою сто-

рін»),ч. 1 ст. 42 («на вибір заявника»), ч. 1 ст. 43 

(«можуть обрати право»), ч. 2 ст. 45 («Вибір пра-

ва сторонами  договорів»), ч. 3 ст. 47. Сфера дії 
права, що застосовується до договору разом із ст. 

31, ч. 4 ст. 49 («можуть обрати право»), ч. 1 ст. 

50 («на вибір потерпілого»), ч. 2 ст. 51 («можуть 

домовитися про застосування до нього права»), 

п. 2 ч. 1 ст. 54 («якщо інше не передбачено дого-

ворами»); ч. 1 ст. 59 («можуть домовитися про 

застосування до нього права»), ч. 2 ст. 60 («може 

обрати право»), ч. 1 ст. 61 («може  обрати  для 

регулювання майнових наслідків шлюбу право»), 

ч. 1 ст. 69 разом із ч. 2 ст. 60, ст. 70 («якщо спад-

кодавцем не обрано»). 

Отже, автономія волі (автономія сторін) 

виражається в українському колізійному законі 
не тільки зворотами «автономія волі», «вибір 

права» «вибір права за згодою сторін договору», 

а й такими словами, як «договір», «погодження», 

«домовлення», «обрання», «вибір», «згода».       

У колізійній доктрині можна використовувати 

також поняття «автономія сторін», «намір, воля, 

волевиявлення сторін» та «вільний вибір права». 

По-третє, згадані вище два типи норм – ко-

лізійна норма-принцип автономії волі (lex volun-

tatis в широкому сенсі) та колізійна прив’язка 

автономії волі (lex voluntatis у вузькому сенсі) 
двосторонньої колізійної норми – доповнюється 

також іншими нормами, за допомогою яких уто-

чнюється обсяг автономії волі або здійснюється 

її обмеження: п. 7) зворотне відсилання, п. 8) від-

силання до права третьої держави, 9) обхід зако-

ну ст. 1. Визначення термінів; ст. 6. Обсяг засто-

сування права іноземної держави; ст. 9. Зворотне 

відсилання та відсилання до права третьої дер-

жави; ст. 10. Наслідки обходу закону; ст. 12. За-

стереження про публічний порядок; ст. 14. За-

стосування імперативних норм. 
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По-четверте, поза рамками колізійно-

правової свободи, але в рамках приватноправової 
свободи, міститься поняття про вільний вибір 

сторонами компетентного суду або арбітражу. 

Відповідно до ст. 76. МПрП-Закону: «1. Суди 

можуть приймати до свого провадження і роз-
глядати будь-які справи з іноземним елементом у 

таких випадках: 

1) якщо сторони передбачили своєю уго-

дою підсудність справи з іноземним елементом 

судам України, крім випадків, передбачених у 

статті 77 цього Закону». Так, серед підстав ви-

значення  підсудності справ судам України є 

пророгаційна угода як вираження цивільно-

процесуальної правової свободи. В міжнародно-

му комерційному арбітражі свобода вибору ком-

петентного арбітражу визнається в Україні на 

основі ЗУ «Про міжнародний комерційний арбі-
траж» (п.1 ст. 28) у формі арбітражної угоди (за-

стереження), тобто у формі третейського запису. 

Таке багатоманіття нормативного регулю-

вання автономії волі у вітчизняному законодав-

стві дозволяє поставити проблему про те, як зга-

дані вище та інші норми об’єднуються навколо ч. 

1 ст. 5 МПрП-Закону. За аналогією з тим, як ви-

рішується подібне питання в цивільному праві 
Німеччини щодо правопретензійних норм, мож-

на сказати, що «техніка, яка застосовується при 

розв’язанні цієї задачі, настільки ж вражаюча, 

наскільки й ефективна. Фактичний склад претен-

зійної норми (в нашому випадку, колізійної нор-

ми щодо автономії волі. – С.З., с.3.) обґрунтовує 

правовий наслідок лише в загальних рисах (ч. 1 

ст. 5 МПрП-Закону – С.З., с.3). Закріплені в такій 

нормі загальні претензійні (колізійні. - С.З.) пе-

редумови потім деталізуються допоміжними но-

рмами» [4, с. 32]. Допоміжними нормами щодо ч. 

1 ст. 5 є всі згадані вище статті МПрП-Закону, 

крім хіба що ст.ст. 76, 77. 

Відповідні положення, з одного боку, ст.ст. 

6, 32, 33, 47, а, з іншого боку, ст.ст. 36, 39, 41, 43, 

45, 47, 49, 50, 51, 54, 59, 60, 61, 62, 69, 70  є до-

поміжними з точки зору обсягу застосування ав-

тономії волі. 
Якщо взяти до уваги, що особлива частина 

МПрП-Закону включає такі розділи, як: II. Колі-
зійні норми щодо правового статусу фізичних та 

юридичних осіб (особистий статут) III. Колізійні 
норми щодо правочинів, довіреності, позовної 
давності (змішаний статут), IV. Колізійні норми 

щодо прав інтелектуальної власності (статут ін-

телектуальної власності),V Колізійні норми ре-

чового права, VI. Колізійні норми зобов'язально-

го права (зобов’язальний статут), VII. Колізійні 

норми недоговірних зобов’язань  (статут щодо не 

договірних зобов’язань), VII. Колізійні норми 

трудового права, IX. Колізійні норми сімейного 

права (сімейний статут), X. Колізійні норми що-

до спадкування (спадковий статут), – кожен із 
яких, за виключенням особистого статуту, міс-

тить норми про автономію волі, то виходить, що 

легально визначений статут автономії волі в 

українському законодавстві – один із найшир-

ших у порівнянні з іншими національними пра-

вопорядками. Чи не єдиним обмеженням статуту 

автономії волі є відсутність вільного вибору пра-

ва тоді, коли визначається правовий статус фізи-

чних та юридичних осіб. 

Речення перше разом із реченням другим ч. 

3 ст. 4 МПрП-Закону, а також, наприклад, п.1 ст. 

28 ЗУ «Про міжнародний комерційний арбіт-

раж», відповідно до якої в Україні визнається 

застосування lex mercatoria, – допоміжними по-

ложеннями з погляду коло правопорядків країн, 

між якими можливий вибір права. Обмеження 

територіальної сфери дії норм про автономію 

волі визначається в МПрП-Законі допоміжними 

стосовно до ч. 1 ст. 5 ст.ст. 1, 9, 10, 12, 14. 

Якщо взяти до уваги, що робота над зміс-

том МПрП-Закону «потребувала опрацювання 

багатьох міжнародних угод, які уніфікують колі-
зійні норми, серед яких варто назвати Конвенцію 

про правову допомогу  країн СНД (1993 р.), Кон-

венцію про право, що застосовується до міжна-

родної купівлі-продажу продажу (1986 р.), Рим-

ську конвенцію, Гаазькі конвенції з питань шлю-

бу, сім’ї та спадкування» [3, с. 291], а також те, 

що згадані та інші конвенції містять положення, 

якими визначається автономія волі в широкому 

або у вузькому колізійному сенсі, – то націона-

льне приватноправове регулювання автономії 
волі ґрунтується на твердій міжнародній приват-

ноправовій основі. 
 Ця основа стає ще міцнішою, якщо враху-

вати також те, що філософсько-правова ідея сво-

боди як свободи волі пізніше знайшла своє за-

кріплення в Римській конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року (ст. 

5 проголошує право людини на свободу і недо-

торканість волі) [2, с.10-11], в Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права 1966 

року, в практиці Європейського суду з прав лю-

дини тощо. Отже, в цілому і загалом автономія 

волі знаходить своє вираження у національній та 

міжнародній практиці застосування норм міжна-

родного приватного права. 

Висновки. Тенденція сучасного міжнарод-

ного приватного права про перехід від невизнан-
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ня до визнання автономії волі знайшла свою ле-

гітимацію в Україні в законі «Про міжнародне 

приватне право», який закріплює два типи норм 

– колізійна норма-принцип автономії волі (lex 

voluntatis у широкому сенсі) та колізійна прив’яз-
ка автономії волі (lex voluntatis у вузькому сенсі) 
двосторонньої колізійної норми – доповнюється 

також іншими нормами, за допомогою яких уто-

чнюється обсяг автономії волі або здійснюється 

її обмеження.  Застосування автономії волі поле-

гшиться, якщо на основі теорії та методології 
права, а також аналізу чинного колізійного зако-

нодавства, запропонувати спосіб визначення 

умовної (гіпотетичної, логічної) колізійної норми 

про автономію волі. 
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ПРИРОДА І СТАТУС РЕГЛАМЕНТІВ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  
ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ ІКАО У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

  
Постановка проблеми. Міжнародно-

правове врегулювання проблем убезпечення ци-

вільної авіації, виражаючись термінологією час-

тини теоретиків міжнародного права, переживає 

системну кризу, а, виражаючись термінологією 

практиків міжнародних відносин, послідовно 

слідує мінімалістській моделі правового регулю-

вання. Тут відсутнє загальне (або квазізагальне) 

міжнародно-правове зобов’язання держав вжива-

ти для убезпечення цивільної авіації усіх практи-

чно можливих заходів, а спеціальне договірне 

врегулювання є вибірковим, незначним за обся-

гом, рідко оновлюється і дедалі менше відповідає 

мінливим потребам практики. І коли місію впо-

рядкування відповідних соціальних відносин і 
соціально-технічних процесів перебирають нові 
регулятивні інструменти, насамперед, міжнарод-

ні авіаційні регламенти (далі: МАР), питання про 

міжнародно-правову природу, статус таких регу-

ляторів постає саме собою.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Наука міжнародного права приділила багато ува-

ги цій проблемі, але чомусь повністю сконцент-

рувалась лише на одному, вузькому її аспекті: 
дихотомії  статусу МАР як джерела чи не джере-

ла міжнародного права. На теперішній час, це 

питання, без перебільшення, можна назвати од-

ним з найбільш досліджених у міжнародному 

праві: лише провідних спеціальних праць з цього 

питання у цій сфері  налічується більше 20: Бур-

генталя [1], Демпсі [2 - 5], Сохора [6], Шенкмана 

[7], Тоболевськи [8], Дюкреса [9], Мана [10], віт-

чизняних вчених Васильєва [11] [12], Бордунова 

[13], Верещагіна [14-16], Малєєва [17] [18-20], 

Котова [21], Тихонова [22], також слід зважати 

на значний доробок «системних» теоретиків 

міжнародного права і міжнародного повітряного 

права: Шемерса і Блоккера [23], Cандза і Кляйна 

[24], Кіргіса [25] [26], Скубішевськи [27], Аканде 

[28], Абейратне [29, 30], Ченга [31], Дедерікс-

Вершор [32], Мільде [33] [34], Маккліна, Баль-

фора, Гардінера, Гоха і Марго [35], Вейля [36], 

вітчизняних вчених Тункіна [37], Лукашука [38, 

39], Шибаєвої [40, 41], Малініна [42], Морозова 

[43], Мовчана [44], Рижого [45], Смірнова [46]. 

Але, по-перше, усі зазначені автори зупиняються 

на визнанні чи невизнанні МАР формою міжна-

родного договору або звичаю, не досліджуючи їх 

вплив на творення і застосування договірних і 
звичаєвих норм міжнародного права, порівняль-

ну ефективність МАР як альтернативи міжнаро-

дно-правовим регуляторам, і, головне, виник-

нення і еволюцію нових груп міжнародно-право-

вих норм, які допомагають поширенню, поглиб-

ленню вдосконаленню регулятивного ефекту 

МАР. По-друге, більшість вищезазначених праць 

штучно обмежує предмет дослідження Стандар-

тами ІКАО, які наcправді становлять порівняно 

незначну частину МАР.  По-третє, якщо визна-

чення претензій МАР на статус форми міжнаро-

дного договору та звичаю є, здебільшого, прави-

льними,  то визначення природи МАР у площині 
права міжнародних організацій у наявних працях 

є хибним. Зазначення питання потребують дослі-
дження, а визначна регулятивна роль МАР, що 

впорядковують величезну сферу правовідносин, 

від попередження терористичних актів та інших 

насильницьких злочинів на повітряному транспор-

ті до забезпечення належної уваги і витрат на авіа-

ційну безпеку у корпоративній політиці авіакомпа-

ній, - роблять таке дослідження актуальним.   

Доктрина одностайна у підтримці обо-

в’язковості для усіх держав-учасниць ІКАО того 

масиву САРП ІКАО, до якого відсилає ст.12 Чи-

казької Конвенції 1944 р., що встановлює: Над 
відкритим морем діятимуть правила [польотів і 
маневрування повітряних суден] встановлені згі-
дно цієї Конвенції [переклад мій – Р.Г.]. 

Закріплення обов’язковості МАР ІКАО у 

міжнародному праві, після прийняття 1944 р. 

Чиказької Конвенції з її ст.12, відновилося майже 

через півсторіччя, на початку 1990-х рр., так са-

мо щодо обмеженої частини приписів і форм 

МАР ІКАО, але на новому рівні: двосторонньо-

му. Таке закріплення відбувається у білатераль-

них угодах про повітряне сполучення між держа-

вами – первісною ланкою у низці договорів без 
яких неможливе налагодження і продовження 

міжнародного цивільного авіасполучення між 

двома державами. Умови обов’язковості МАР і 
деталі МАР обов’язковість яких встановлюється, 

різняться від угоди до угоди, і водночас найчас-

тіше слідують шаблонам, авторство і роль піоне-

ра у просуванні яких на міжнародній арені нале-
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жить США, прикладу яких наслідували Ізраїль, 

Канада, Японія  і держави ЄС, домагаючись за-

кріплення відповідних типових положень у влас-

них угодах про авіасполучення з іншими держа-

вами Світу і автоматично включаючи їх в такі 
угоди між собою. Як приклад, можна навести 

Угоди про повітряне сполучення між CША і 
Мальдивами 2005 р. [47, C.7(3)], між США і Ал-

банією 2003 р. [48, C.7(3)], між США і ОАЕ 2001 

р. [49, C.7(3)], між США і Польщею 2001 р. [50, 

C.7(3)], між Польщею та Україною 1994 р. [51, 

C.16], між Великою Британією та Танзанією 2004 

р. [52, C.9(3)], між Німеччиною та Україною 

1993 р. [53, cт.12(5)], між Ізраїлем та Україною 

1993 р. [54, C.X(3)], між Україною та Російською 

Федерацією [55, C.20(3)]. Спільним для усіх угод 

в рамках цієї тенденції є обмеження МАР ІКАО, 

обов’язковість яких встановлюється, предметом 

зовнішнього убезпечення цивільної авіації що 

хоча і не обмежує предмет угоди формами МАР 

спеціально присвячених зовнішньому убезпе-

ченню а включає положення відповідного змісту 

з усіх форм МАР, все одно укупі має на увазі 
змістовно невеликий сегмент МАР ІКАО. Шаб-

лонним у останньому поколінні новітніх угод, 

2000-х рр., є встановлення зобов’язання держав-

сторін забезпечити додержання приписів відпо-

відних МАР ІКАО власниками і експлуатантами 

повітряних суден, і експлуатантами аеропортів 

власної національності, тобто абсолютне зо-

бов’язання з імплементації, включаючи повну 

інкорпорацію відповідних МАР ІКАО у націона-

льні право і регулятивну практику ; по-друге, 

поширення обов’язкового характеру також і на 

Рекомендовану практику ІКАО з питань зовніш-

нього убезпечення повітряної авіації.  
В новітніх угодах від початку 1990-х рр. 

дотепер зустрічається формула що кваліфікує 

масив обов’язкових САРП вимогою зважати на 

будь-які наявні розбіжності між національною 

практикою і змістом відповідного МАР (повід-

омлені державою-стороною ІКАО відповідно до 

ст.38 Чиказької Конвенції 1944 р.) [54, C.X(3)] 

[53, C.12(5)], і взаємне зобов’язання держав-

сторін двосторонньої угоди завчасно повідомля-

ти одна одній про розбіжності що будуть у такий 

спосіб формалізовані [52, C.9(3)], [56, C.12(4)],  

Водночас, угоди, укладені до початку 

1990-х рр., не містять будь-якого зобов’язання 

забезпечити пряме застосування МАР ІКАО до 

приватних суб’єктів на власній території і під 

власною юрисдикцією [57-60],  а щодо міждер-

жавного застосування МАР ІКАО або мовчать 

[57-60], або встановлюють «зобов’язання» не 

нехтувати змістом МАР ІКАО з зовнішнього 

убезпечення цивільної авіації [61, C.7]. В цілому, 

з близько 3000 двосторонніх угод про міжнарод-

не повітряне сполучення, угоди що встановлюють 

зовнішньополітичну обов’язковість і вимагають 

внутрішньодержавної інкорпорації САРП ІКАО з 
зовнішнього убезпечення цивільної авіації, станов-

лять меншу частину. З цього приводу рідко вно-

сяться зміни до діючих угод. Але триває процес 

творення нових угод і їх текстів у новій редакції, і 
це співвідношення, дуже повільно, але буде зміню-

ватись на користь ширшої взаємної двосторонньої 
обов’язковості цієї категорії МАР ІКАО.  

Національне право і практика більшості 
держав також щільно взаємодіють з МАР ІКАО. 

Можна виокремити дві найбільш типові форми 

такої взаємодії. Першою є індивідуальне вклю-

чення клаузул САРП у національне право, внут-

рішньодержавні регулятивні акти з тієї ж тема-

тики що і відповідні МАР ІКАО. У цьому випад-

ку, держава має значну свободу маневру, вклю-

чати ти не включати індивідуальні клаузули 

МАР, посилювати вимоги МАР чи послаблювати 

їх, і результат як у плані  de facto інкорпорації 
МАР у національне право, так і в плані виконан-

ня мети САРП у цій країні, визначить не сам 

факт обрання цього методу впровадження поло-

жень САРП, а підхід до реалізації цього методу і 
його результат. МАР може бути адаптовано до 

національних особливостей так, що їх завдання 

виявиться реалізованим ще повніше аніж за бук-

вальної інкорпорації; може бути вихолощено при 

зберіганні форми і зовнішнього ефекту інкорпо-

рації міжнародних стандартів, а може бути вико-

ристано бюрократами для надмірного обтяження 

власного бюджету і власної економіки додатко-

вими вимогами які розробники МАР насправді 
не мали на увазі. В останньому випадку ефект 

для індивідуальної держави може бути гіршим за 

наслідки реалізації другої моделі, коли усі МАР, 

зазвичай, лише певної їх категорії, найчастіше 

САРП, автоматично набувають статусу націона-

льних правил в силу факту прийняття їх Органі-
зацією, що закріплюється єдиною нормою націо-

нального права. Цю модель обирають країни що 

розвиваються, для яких реалізація міжнародних 

стандартів у повному обсязі є випробуванням, 

але уможливлює відразу зекономити на нормот-

ворчій роботі, скористатися фактом відповіднос-

ті власного авіаційного сектору міжнародним 

стандартам у взаємовідносинах з розвиненими 

країнами і попередити зловживання власних чи-

новників, що ладні були б приписати собі зайві 
повноваження якби були нормотворчими посе-
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редниками у трансформації міжнародних стан-

дартів у національні правила. Держави що роз-
виваються, такі як Судан , послідовно діють у 

такий спосіб, інкорпоруючи у національне право 

САРП розроблені ІКАО [1, C.105, 106], стандар-

ти для харчових продуктів розроблені Комісією 

Codex Alimentarius [62], інші типи корисних ста-

ндартів, підготовлених визнаними експертами 

під егідою відносно неупереджених спеціалізо-

ваних міждержавних організацій.  

Але найбільший ефект на реалізацію і 
вплив МАР ІКАО на ті процеси внутрішнього і 
зовнішнього убезпечення цивільної авіації, які 
вони покликані формувати, є третій тип взаємо-

відносин МАР ІКАО з національним правом, 

практикою і політикою, коли індивідуальна дер-

жава встановлює не тільки для іноземних авіапі-
дприємств, а й для іноземних держав програму 

перевірки представниками такої держави імпле-

ментації окремих приписів і форм МАР ІКАО на 

іноземній території як необхідну умову доступу 

на власних ринок авіаперевезень, чи розширення 

присутності на цьому ринку. Попри очевидність 

економічного примусу, назвати  саму програму 

формально (юридично) примусовою важко, бо її 
практична реалізація залежить від доброї волі 
авіапідприємств діяльність яких перевіряється, і 
врешті решт їх національної держави; водночас 

вторгнення до національної юрисдикції держави 

де здійснюється перевірка,  очевидне: на її тери-

торії і, можливо, щодо державних об’єктів реалі-
зується контрольна, публічна влада іноземної 
держави. Натепер, лише два суб’єкти міжнарод-

ного права розпочали і реалізовують такі про-

грами: США і Європейський Союз. США запус-

тили першу, пілотну програму екстратериторіа-

льного контролю імплементації МАР ІКАО в 1985 

р. Програма мала на меті контролювати імплемен-

тацію лише у одній сфері спеціалізації МАР ІКАО, 

зовнішньому убезпеченні цивільної авіації, і лише 

одної форми: САРП, вміщених у Додатку №17 до 

Чиказької Конвенції 1944 р.; об’єктом перевірки 

були міжнародні аеропорти іноземних країн, між 

якими і повітряним простором США здійснювали-

ся  цивільні авіарейси [63].  

Друга програма США з екстратериторіаль-

ного контролю імплементації МАР ІКАО, запро-

ваджена 1991 р. [64] „міжнародна програма оці-
нки внутрішнього убезпечення цивільної авіа-

ції”, орієнтувалася на внутрішнє убезпечення 

цивільної авіації. Предметом перевірки були ор-

ганізація і правове супроводження роботи націо-

нального відомства цивільної авіації на рівні, 
якого вимагали САРП ІКАО. Результати переві-

рок узагальнювалися у найпростішій формі, ха-

рактеристиці „безпечна” чи „небезпечна” держа-

ва, і відкрито повідомлялися громадськості в 

США і за кордоном, що мало суттєві фінансові 
наслідки для авіаліній і аеропортів цих держав. 

Більш суворою санкцією була заборона авіаліні-
ям „небезпечних” держав, що раніше здійснюва-

ли рейси у США, розширювати їх номенклатуру 

і обсяг, а тим що не здійснювали – взагалі розпо-

чинати рейси у повітряний простір США [65].  

За сутністю, відбулося екстратериторіаль-

не регулювання правом однієї держави суспіль-

них відносин всередині не однієї, а цілої низки 

інших держав що, у принципі, входили у виклю-

чну внутрішню компетенцію цих держав, але, 

по-перше, цьому існувало виправдання об’єктив-

ного інтересу міжнародного співтовариства в 

убезпеченні цивільної авіації і порушення бага-

тьма з іноземних держав процедурних вимог 

ст.37 і 38 Чиказької Конвенції 1944 р. інформу-

вати ІКАО про стан додержання САРП, по-друге, 

іноземні держави насправді не протестували 

проти обмеження у такий спосіб власного суве-

ренітету. Обидві згадані програми довели США 

свою ефективність, і не тільки тому що, за гід-

ними довіри даними, у стислі строки справили на 

рівень імплементації САРП ІКАО у відповідних 

іноземних державах більший позитивний вплив, 

аніж усі зусилля ІКАО в цьому напрямку впро-

довж кількадесят попередніх років. Подібний екс-

порт права США і екстратериторіальна реалізація 

ними виконавчої юрисдикції, через значний суспі-
льний резонанс, спонукали ІКАО до розгортання 

програм спочатку добровільного, а віднедавна і 
обов’язкового аудиту імплементації САРП в інди-

відуальних державах-членах [3, C.9-12]. 

Сприяла цьому і дія аналогічної екстери-

торіальної програми імплементації МАР ІКАО 

„Оцінка безпеки іноземних авіаліній”, запущеної 
Європейським Союзом 1994 р. Поряд з міжнаро-

дними інституційними зусиллями, екстратерито-

ріальні дії США і ЄС породили цілу низку про-

грам добровільного аудиту додержання САРП і 
решти МАР ІКАО міжнародними неурядовими 

організаціями із галузевою компетенцією не ни-

жчою ніж у ІКАО (міжнародні програми опера-

тивного аудиту безпеки ІАТА, з 2001 р. [66] і 
ОАА); тобто екстратериторіальне поширення 

національного права і правозастосування задля 

імплементації МАР ІКАО побічно вплинуло на 

активізацію позаправових механізмів що, у свою 

чергу, також сприяли ширшій реалізації і біль-

шому впливу тих самих МАР ІКАО.  
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Висновки. Насправді, міжнародне право 

може, і має, відігравати у співвідношенні з МАР 

ІКАО якісно більш ефективну роль. Більше зна-

чущих МАР, і насамперед САРП, ІКАО має бути 

закріплено як обов’язкові для загалу держав-

членів ІКАО у багатосторонніх міжнародних до-

говірних нормах. Поточне закріплення ключових 

приписів МАР у білатеральних угодах позбавляє 

їх не тільки контролю імплементації і порушень 

з боку загалу держав-сторін багатосторонньої 
угоди, а і адміністрування компетентної міжуря-

дової організації з широким представництвом, 

глобальних і об’єктивних механізмів вирішення 

спорів за швидкого залучення третьої сторони; 

підпорядковує фактичну реалізацію приписів 

МАР і контроль за нею мінливостям і обмежен-

ням двосторонніх відносин держав-сторін біла-

теральної угоди. Неконфронтаційне застосування 

МАР ІКАО як позаправового феномену є необ-

хідним процесом що робить цінний внесок у 

справу убезпечення цивільної авіації в окремих 

державах і всьому Світі, однак цей внесок суттє-

во збільшився б за більш щільної і комплексної 
взаємодії міжнародного права і МАР ІКАО, за 

збагачення міжнародно-правового значення цьо-

го корисного регулятивного інструменту як ззов-

ні, так і зсередини.  
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THE NATURE AND STATUS IN INTERNATIONAL LAW OF THE RULES ISSUED BY  

THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF CIVIL AVIATION (ICAO) 

 

Summary 
The dilemma of classifying or de-classifying ICAO-issued rules as a source of international law is re-

solved in theoretical and practical context. Its implications upon the international responsibility of states in 

the field of civil aviation are considered. The process of ICAO-issued rules gaining international legal sig-

nificance via special clauses of bilateral and regional treaties, and via extraterritorial rulemaking and en-

forcement by the USA and the EU is discussed and commented upon. The general conclusion is reached that 

ICAO-issued rules, including SARPS, are not rules of international law, but are extralegal rules of ICAO as 

an international organization. The further advance in their international legal significance is a due. The em-

bodiment of certain part of those rules in a comprehensive treaty on  safety and security of civil aviation is 

strongly recommended.  
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СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРИ НАДАННІ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ 

 

Постановка проблеми. Як і більшість ви-

дів страхування відповідальності, страхування 

відповідальності при наданні професійних по-

слуг в Україні знаходиться ще на етапі свого 

становлення (надалі, враховуючи усталену стра-

хову практику, будемо послуговуватись понят-

тям страхування професійної відповідальності). 
Поява даного виду страхування на страховому 

ринку України була зумовлена декількома при-

чинами. Основна серед них – відсутність дієвого 

механізму компенсації шкоди потерпілим, запо-

діяної їх здоров’ю чи майну особами, які займа-

ються професійною діяльністю. До категорії цих 

осіб належать: юристи (адвокати, нотаріуси), лі-
карі, аудитори, ріелтери [16, с.103-112], брокери, 

експерти (оцінювачі [3, Ст.29, 30], реєстратори 

[7, с.26-28; 11, с.25-26], проектувальники [5, с.5-

8]), охоронці, інженери, архітектори та ін. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 

Питанням, які пов’язані з сутністю та призна-

ченням страхування професійної відповідальнос-

ті, а також виділенням специфічних рис цього 

виду страхування не було приділено достатньої 
уваги з боку вчених-юристів. Переважно про-

блема відносин зі страхування професійної від-

повідальності у науковій літературі відображена 

епізодично. Зокрема, автором проаналізовано 

науковий доробок М.Абєлєва, І.Махова, Д.Коро-

ля, Б.Сербіновського, В.Гарькуши, Е.Уткіна, 

Л.Корчевської, К.Турбіної, М.Басакова, Л.Рейт-

мана, С.Осадця, І.Шинкаренка та ін. Серед уче-

них, які спробували у своїх публікаціях ліквіду-

вати прогалини в дослідженні інституту страху-

вання професійної відповідальності різних 

суб’єктів, особливо варто відзначити О.Беха, 

І.Волкова, М.Дохерті, Ю.Заікіна, Е.Смірнова, 

Г.Черепанова та ін. Незважаючи на це, як з теоре-

тичного, так і з практичного погляду здійснення 

страхування професійної відповідальності нотаріу-

сів, юристів, лікарів, аудиторів та інших суб’єктів 

досі викликає безліч наукових дискусій. 

Мета статті полягає у здійсненні теорети-

чного дослідження сучасного стану страхування 

професійної відповідальності в Україні, а також 

визначенні особливостей правового врегулюван-

ня даного виду цивільно-правових відносин нор-

мами національного права. Окрім цього, автор 

має на меті проаналізувати зміст договору страху-

вання професійної відповідальності, розкрити спе-

цифічні риси різновидів цього договору, і, як на-

слідок, через узагальнення отриманої в результаті 
дослідження інформації, сформулювати певні про-

позиції щодо вдосконалення механізму страхуван-

ня професійної відповідальності в Україні.  
Виклад основного матеріалу. Особливість 

досліджуваного нами виду страхування відпові-
дальності полягає в тому, що об’єктом страху-

вання тут виступають майнові інтереси, пов’я-

зані з обов’язком професіонала відшкодувати 

прямі матеріальні збитки, завдані третім особам 

у результаті наданих ним професійних послуг. У 

даному разі важливо, на нашу думку, чітко окре-

слити коло цих третіх осіб. По-перше, професіо-

нал несе відповідальність перед своїми клієнта-

ми (пацієнтами), з якими безпосередньо перебу-

ває (перебував) у договірних стосунках. По-

друге, в окремих випадках він може бути притя-

гнутий до цивільної відповідальності за шкоду, 

заподіяну внаслідок надання професійних послуг 
особам, з якими не перебував у договірних від-

носинах. Законодавство багатьох розвинутих 

країн зобов’язує професіонала відшкодувати 

шкоду і їм. Вітчизняне законодавство дану про-

блему, на жаль, не врегульовує. Варто додати, 

що саме відсутність належної правової бази та 

неможливість у багатьох випадках отримання 

компенсації від заподіювача шкоди є основною 

причиною незатребуваності всіх без виключення 

видів страхування відповідальності, в тому числі 
– й страхування професійної відповідальності. 

За договором страхування професійної від-

повідальності можуть бути застраховані дві гру-

пи ризиків. По-перше, ті, що пов’язані з можли-

вістю заподіяння шкоди здоров’ю третім особам: 

такі ризики виникають в роботі лікарів, фарма-

цевтів тощо. По-друге, можуть страхуватися ри-

зики в професійній діяльності архітекторів, ін-

женерів-будівельників, юристів, журналістів то-

що, пов’язані з ймовірними майновими збитками 

від неякісного виконання обов’язків. 

Певний час після появи на вітчизняному 

страховому ринку страхування професійної відпо-

відальності здійснювалось у добровільній формі.   
З прийняттям у новій редакції в жовтні 2001 р. За-

кону України “Про страхування”, страхування 

професійної відповідальності осіб, діяльність яких 
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може заподіяти шкоду третім особам, проводиться 

в обов’язковому порядку [4, Ст.7 п.27]. Однак пе-

релік осіб, професійна відповідальність яких підля-

гає обов’язковому страхуванню, Кабінет Міністрів 

України ще не затвердив. 

Укладення договору страхування профе-

сійної відповідальності здійснюється на підставі 
заяви страхувальника. Разом із заявою страхува-

льник зобов’язаний надати кваліфікаційний сер-

тифікат (свідоцтво), ліцензію (дозвіл) на здійс-

нення професійної діяльності, якщо наявність 

таких передбачена законодавством. Після цього 

сторони повинні узгодити всі істотні умови до-

говору. До таких умов належать: розмір страхо-

вих внесків (премій), перелік страхових випадків, 

розмір ліміту відповідальності страховика та 

строк дії договору страхування. 

Ставка премії, яку зобов’язаний сплатити 

страхувальник, залежить, як правило, від декіль-

кох факторів: страхової суми (ліміту відповіда-

льності страховика), виду професії, віку страху-

вальника (та його працівників), рівня кваліфіка-

ції, стажу роботи, загальної кількості працівників 

тощо. Зауважимо, що основна ставка може бути і 
збільшена, зокрема, якщо в попередні роки мали 

місце неодноразові виплати страхового відшко-

дування [18, с.337]. 

Для страхувальників, які безперервно стра-

хували відповідальність протягом двох, трьох і 
більше років і за укладеними ними договорами 

страхове відшкодування не виплачувалось, річна 

сума страхових платежів може зменшуватись 

відповідно на 10, 15 і 20%. У разі одноразової 
сплати премій за рік, страхувальникові, як пра-

вило, надається знижка в розмірі 10% від суми 

обчислених платежів. Зворотна ситуація спостері-
гається при страхуванні професійної відповідаль-

ності проектувальників промислових та громадсь-

ких споруд. Так, зі збільшенням строку дії догово-

ру страхування збільшується ймовірність настання 

страхового випадку, тому розмір страхового внес-

ку також постійно збільшується [5, с.8]. 

Одним із найважливіших пунктів договору 

страхування професійної відповідальності є пе-

релік страховик випадків, в разі настання яких у 

страховика виникає обов’язок виплатити страхо-

ве відшкодування. Ми цілком поділяємо думку 

С.Зацепіної, яка під страховим випадком розуміє 

виникнення обов’язку професіонала відшкодува-

ти шкоду, заподіяну при вчиненні ним професій-

них дій, які суперечать чинному законодавству, 

якщо такий обов’язок визначений рішенням су-

ду, що вступило в силу [10, с.58-59]. Відповідно 

до цього, вчинення професіоналом дій, які супе-

речать законодавству, само по собі ще не є під-

ставою для відшкодування заподіяних унаслідок 

цього збитків [12, с.49]. Якщо б страховою поді-
єю визнавалася сама помилка чи недогляд про-

фесіонала, то страхування вже допущеного по-

рушення прямо підпадало б під дію статті 29 За-

кону України “Про страхування”, відповідно до 

якої договір страхування був би визнаний недій-

сним. Саме тому, враховуючи складність визна-

чення страхового випадку, в договорі страхуван-

ня професійної відповідальності слід вказувати, 

що страховик задовольняє всі позови, які були 

подані лише в період дії договору. При цьому не 

має значення, коли страхувальник припустився 

необережності, що зумовила подання позову – під 

час дії полісу чи раніше [22, с.78]. Аналогічна сис-

тема визначення страхового випадку діє і в бага-

тьох інших державах, зокрема Італії [25, р.117-127]. 

Специфічна система функціонує в США, де суд 

має право зобов’язати виплатити страхове відшко-

дування ту страхову компанію, яка надавала найбі-
льше страхове покриття, навіть якщо договір стра-

хування припинив дію [8, с.160-161]. 

Якщо ж страховик бажає захистити себе 

від так званих “довгохвостих позовів” [20, с.361], 

то він може передбачити в договорі ретроактив-

ну дату. Як наслідок – позови про відшкодування 

шкоди, завданої до такої дати, до уваги страхо-

виком не беруться. Подібна позиція страховиків, 

які виступають за обмеження моменту вчинення 

помилки професіоналом строком дії договору, 

обґрунтовується посиланням на те, що страхова 

подія повинна бути можливою [6, с.79]. Знаючи 

про ймовірність подання позовів проти нього, 

професіонал може приховати таку інформацію, 

оскільки повідомлення останньої страховикові 
зумовить підвищення розміру страхового внеску 

або взагалі відмову в укладенні договору. Нато-

мість, у страховика є дієвий механізм захисту від 

таких ситуацій: якщо він доведе, що страхуваль-

ник свідомо надав неправдиві відомості про 

об’єкт страхування або ж приховав інформацію, 

необхідну при укладенні договору, страховик 

має право відмовити у виплаті страхового від-

шкодування [4, Ст.25, п.3]. 

Термін дії договору, як правило, становить 

1 рік. Що стосується територіальних меж дії до-

говору страхування професійної відповідальнос-

ті, то, здебільшого, він передбачає покриття ро-

біт, які виконуються в межах країни. Тому під 

час виконання робіт за кордоном страхувальник 

повинен додатково повідомляти про це страхо-

вика, з метою розширення страхового покриття 

[20, с.361]. 
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Більш детальний аналіз умов страхування 

професійної відповідальності можна зробити на 

прикладі страхування відповідальності нотаріусів. 

Нотаріус, ведучи нотаріальну діяльність, 

надає платні послуги. Між ним і особою, якій 

надається послуга, укладається договір (частіше 

в усній формі). У зв’язку з цим вважаємо, що 

страхування професійної відповідальності нота-

ріусів можна розглядати як страхування договір-

ної (а не деліктної) відповідальності. Якщо при 

страхуванні деліктної відповідальності треті осо-

би, яким може бути заподіяна шкода, невідомі, 
то при страхуванні договірної відповідальності – 

це клієнти нотаріуса. Щоправда, в даному разі 
належить визнати, що договір страхування про-

фесійної відповідальності не укладається стосов-

но окремо взятого клієнта. Договір укладається 

на визначений строк, протягом якого у нотаріуса 

може бути велика кількість клієнтів, і всі вони 

стають відомими з моменту звернення за нотарі-
альними послугами. 

Об’єктом страхування професійної відпо-

відальності виступають майнові інтереси прива-

тних нотаріусів, пов’язані з їх обов’язком (в по-

рядку, визначеному законодавством) відшкоду-

вати шкоду, ненавмисно заподіяну клієнтам при 

здійсненні нотаріальної діяльності. З даної тези 

випливає, що страхуванням покриваються лише 

ті збитки клієнтів, які були завдані ненавмисни-

ми діями страхувальника. Підтвердження цьому 

знаходимо в статті 25 (п.1) Закону України “Про 

страхування”, яка передбачає звільнення страхо-

вика від обов’язку виплатити страхове відшко-

дування, коли шкода була заподіяна навмисними 

діями страхувальника, або особи, на користь якої 
укладено договір страхування. Виходячи з бук-

вального розуміння змісту даної статті, можна 

стверджувати, що вчинення нотаріусом дій, які 
суперечать законодавству, внаслідок грубої не-

обережності не звільняє страховика від обов’язку 

виплатити страхове відшкодування. Хоча стра-

ховик може обмежити свою “відповідальність”, 

передбачивши відповідну умову в правилах 

страхування або безпосередньо у договорі стра-

хування професійної відповідальності. 
Укладення договору відбувається на під-

ставі письмової заяви-анкети страхувальника, в 

якій страховик просить вказати всі необхідні ві-
домості для визначення ступеня страхового ри-

зику. Як доповнення до стандартних умов, стра-

хувальник може вимагати включення в договір 

страхування додаткових умов про покриття 

страховиком позовів про відшкодування шкоди, 

якої клієнти зазнали в результаті помилки, зроб-

леної не лише нотаріусом, але й особою, яка ви-

конувала обов’язки нотаріуса [23, с.85] у встано-

вленому законодавством порядку [2, Ст.29]. Така 

умова дозволяє максимально захистити майнові 
інтереси нотаріуса. 

Ліміт відповідальності страховика відпові-
дно до Закону України “Про нотаріат” повинен 

становити не менше стократної мінімальної зар-

плати [2, Ст.28]. Однак цілком очевидно, що на 

даний час така сума навряд чи зможе покрити 

витрати, яких зазнає нотаріус внаслідок допу-

щення ним помилок при наданні професійних 

послуг, у зв’язку з чим, на наш погляд, вона по-

винна бути збільшена. 

Отримання претензії чи позову, спричиняє 

до виникнення у нотаріуса-страхувальника ряду 

таких обов’язків: негайного повідомлення стра-

ховика про отримання претензії; надання страхо-

викові всієї доступної йому інформації та доку-

ментації, використовуючи яку можна точно ви-

значити причини, хід і наслідки страхового ви-

падку, характер і розміри збитків; невизнання без 
згоди страховика вимог майнового характеру, які 
пред’являються йому у зв’язку зі страховим ви-

падком. Не очікуючи згоди страхувальника (ви-

ходячи з умов договору страхування), страховик 

має право від його імені вступати в переговори з 
потерпілими особами і домовлятися з ними про 

розмір відшкодування, вживати заходи для 

з’ясування обставин і причин страхового випадку 

[18, с.343]; страховик, до того ж може вести справи 

в судах, господарських судах та інших компетент-

них органах від імені та за дорученням нотаріуса. 

Згідно із законодавством, приватний нота-

ріус зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподія-

ну особі внаслідок своїх незаконних дій чи не-

дбалості, в повному обсязі [2, Ст.27] (відшкоду-

вання шкоди в повному розмірі означає відшко-

дування реальних збитків та втраченої вигоди 

[24, с.86]). Страхуванням професійної відповіда-

льності покриваються, як правило, лише реальні 
(прямі) збитки. Тому втрачена вигода відшкодо-

вується самим страхувальником. Розмір страхо-

вого відшкодування визначається шляхом дода-

вання суми заподіяних збитків і витрат, здійсне-

них пред’явником претензії, а також витрат, 

здійснених нотаріусом з письмової згоди страхо-

вика (але в будь-якому разі він не повинен переви-

щувати ліміту відповідальності страховика). Дого-

вором страхування професійної відповідальності 
нотаріусів може встановлюватись також франшиза, 

яка переважно є безумовною [15, с.21]. 

Підставою для виплати страхового відшко-

дування в більшості випадків виступає рішення 
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суду з конкретної справи. Під час розслідування 

справи клієнт чи третя особа, якій було завдано 

шкоди, повинна довести, що безпосередньою 

причиною понесених збитків була помилка з бо-

ку нотаріуса і що збитків не сталось би, якщо 

нотаріус вчинив інші дії [12, с.50]. 

Якщо внаслідок настання страхового випа-

дку шкода була заподіяна кільком особам і роз-
мір відшкодування перевищує загальний ліміт 

відповідальності, передбачений у договорі стра-

хування, страхова виплата здійснюється кожно-

му потерпілому пропорційно відношенню суми 

заподіяної шкоди до загального ліміту відповіда-

льності страховика [14, с.251]. 

Строки виплати страхового відшкодування 

зазначаються в договорі страхування; у ньому ж 

передбачаються і санкції за порушення страхо-

виком обов’язку вчасно виплатити страхове від-

шкодування. Іноді виплата страхового відшкоду-

вання може бути відстрочена, наприклад, у 

зв’язку із тривалим розглядом справи в суді.       
В такому разі страховик відповідальності за за-

тримку виплати не несе. 

Страховик має право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування при: виявленні фактів 

обману (подання страховикові неправдивих ві-
домостей); передачі права надання професійних 

послуг особам, які не мали на це законних під-

став; наявності складу кримінального злочину; 

умисних дій, допущених страхувальником. Зу-

мовлено це тим, що страхування професійної 
відповідальності діє як механізм захисту майно-

вих інтересів страхувальника лише при заподі-
янні шкоди внаслідок недбалості чи помилки 

останнього при сумлінному і компетентному 
(курсив наш – В.Н.) виконанні професійних 

обов’язків [19, с.304]. 

Окрім випадків звільнення страховика від 

обов’язку виплатити страхове відшкодування, в 

договорі або у правилах страхування професій-

ної відповідальності передбачаються винятки з 
переліку страхових випадків. Так, страховим ви-

падком не визнається заподіяння шкоди третім 

особам внаслідок: 1) дій (бездіяльності) страху-

вальника, пов’язаних із порушенням професійної 
тайни; 2) дій (бездіяльності) страхувальника, які 
не пов’язані зі здійсненням нотаріальної діяльно-

сті; 3) дій (бездіяльності) страхувальника, що 

завдали моральної шкоди третім особам [21, 

с.145-146]; 4) дій страхувальника у стані алкого-

льного, наркотичного чи токсичного сп’яніння 

або їх наслідків. 

Дія договору страхування професійної від-

повідальності нотаріусів закінчується у визначе-

ний строк або після виплати страхового відшко-

дування в повному обсязі. У випадку втрати 

страхового інтересу, договір страхування підля-

гає достроковому припиненню. На наш погляд, 

інтерес вважається втраченим при припиненні 
повноважень нотаріуса, наприклад, за рішенням 

суду. При втраті страхового інтересу страхува-

льник зобов’язаний надати страховій компанії 
письмове повідомлення про це і документи, які 
підтверджують причини втрати страхового інте-

ресу [18, с.343]. Після вирішення всіх питань 

страхувальникові повертається та частина стра-

хової премії, яка відповідає строкові, що зали-

шився до закінчення дії договору. 

Висновки. Якість професійних послуг, які 
надаються різними суб’єктами на території Укра-

їни, може бути різною. Практика свідчить, що 

більшість з таких суб’єктів надають професійні 
послуги на належному рівні (тобто такому, що 

відповідає вимогам чинного законодавства). 

Водночас ніхто не застрахований від помилок і, 
цілком можливо, що в діяльності юристів, нота-

ріусів, лікарів, архітекторів будуть траплятися 

випадки заподіяння шкоди третім особам без ви-

ни суб’єктів професійної діяльності. Ситуація 

може ускладнитися ще більше, коли розмір за-

вданої шкоди є надзвичайно великим. Наслідком 

цього може стати банкрутство суб’єкта й остато-

чне припинення його професійної діяльності. 
Для уникнення подібних ситуацій та врегулю-

вання претензій стосовно відшкодування шкоди, 

завданої в процесі надання професійних послуг, 

можуть бути використані різні способи та мето-

ди. Однак найбільш ефективним, дієвим спосо-

бом захисту майнових інтересів як третіх (потер-

пілих) осіб, так і самих суб’єктів професійної 
діяльності, виступає страхування цивільної від-

повідальності. Саме наявність договору страху-

вання професійної відповідальності захистить 

ділову репутацію професіонала і сформує впев-

неність потенційних клієнтів у його фінансовій 

стабільності та незалежності. 
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КООРДИНАЦІЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ: ЗМІСТ ТА ЮРИДИЧНА ПРИРОДА 
 

Постановка проблеми. Оскільки метою 

фінансового контролю, і органів, що його здійс-

нюють, незалежно від підпорядкування, особли-

востей правового статусу, є забезпечення закон-

ності у фінансовій і господарській діяльності, 
недопущення правопорушень у фінансовій сфері, 
їх попередження, виявлення та припинення, осо-

бливо якщо вони призводять чи можуть призвес-

ти до значних втрат фінансових ресурсів, то важ-

ливого значення набуває об’єднання зусиль кон-

тролюючих суб’єктів – це сприятиме дієвості  і 
ефективності самого фінансового контролю та 

забезпечить тотальний контроль. А цього мож-

ливо досягти лише при координації фінансового 

контролю, яка сприятиме і зменшенню витрат на 

його проведення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. На 

необхідність взаємодії органів, що здійснюють фі-
нансовий контроль і відповідно координації їх дія-

льності, вказували у своїх працях  юристи-фінан-

систи О.Ю.Грачова [18], Л.А.Савченко [29].  При-

діляли увагу координації як функції управління 

О.М.Бандурка [15], В.Т.Білоус [17], П.М.Каркач, 

В.Л.Синчук [20], О.В.Шорина [38] та інші науко-

вці. Але їх дослідження стосувалися лише окремих 

питань взаємодії чи координації, а не безпосеред-

ньо координації фінансового контролю.  

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
досліджень вчених, які присвячені взаємодії та 

координації, з’ясувати сутність координації фі-
нансового контролю, визначити її  мету, завдан-

ня, види та принципи. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. Необхідною умовою з’ясування юридичної 
природи координації фінансового контролю є 

розкриття сутності координації. Щодо визначен-

ня поняття “координація”, то в літературі можна 

зустріти різні позиції вчених. В основному про 

неї йдеться як про управлінську функцію та ви-

значається місце в системі цих функцій і в самій 

системі управління, хоча позиції науковців щодо 

її місця серед функцій управління дещо розхо-

дяться. Деякі вчені [31, с.76-77] вказують на те, 

що координація є функцією управління, її зміст -  

забезпечення взаємозв’язків між організаціями 

тощо, з метою узгодження дій щодо реалізації 
рішень, об’єднання спільних зусиль при вирі-
шенні загальних завдань. Інші [22 ,с.117] відзнача-

ють, що координація властива будь-якій функції 
управління, а це означає, що вона не має самостій-

ного статусу, а є допоміжною, або інакше додатко-

вою функцією. З такою позицією важко погодити-

ся, оскільки кожна функція управління  має свою 

мету, завдання, призначення тощо. Більш прийнят-

ний погляд науковців [32, с.127], які вважають, що 

координація є самостійною функцією управління. 

Координація, як функція управління, означає узго-

дження, впорядкування діяльності, покликана за-

безпечити правильне співвідношення дій різних 

учасників, суб’єктів [33, с.18-19]. 

Професор Бандурка О.М. [15] також відно-

сить координацію до управлінських функцій. Ма-

хінін В.І. [26] відмічає, що координація є методи-

кою здійснення функцій управління. Файоль А. 

приділяв увагу координації як складовій єдиної 
адміністративної функції [35,с.363-364]. Зарубіжні 
вчені стверджують, що сутність координації поля-

гає саме у створенні умов для виконання певних 

дій з метою досягнення мети, яку ставить перед 

собою відповідна організація [40, с.18-19]. 

Питанням координації діяльності правоохо-

ронних органів присвячене дисертаційне дослі-
дження В.Т.Білоуса, в якому  координацію визна-

чено як спеціальну систему теоретико-методоло-

гічних і праксеологічних засад інтерпретації мето-

дів і методик, упорядкування і взаємоузгодження 

організаційно-управлінської діяльності, правоохо-

ронних та інших державних і недержавних органів 

і організацій з метою створення ефективної органі-
заційно-управлінської і правової системи пермане-

нтного контролю за криміногенними процесами у 

сфері економіки та превентивної протидії економі-
чній злочинності [17, с. 9 ].  Приділяючи увагу ха-

рактеру, формам координації в управлінні право-

охоронними органами по боротьбі з економічною 

злочинністю, професор вживає як термін “коорди-



 Д.Л. Зима 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 71 

нація”, так і “взаємодія”, але на жаль не вказує на 

їх співвідношення.  

Цікаво трактується поняття “координація 

дій правоохоронних органів” - діяльність, пого-

джена метою, часом, місцем, виконавцями і про-

грамами дій, у навчально-методичному посібни-

ку “Координаційна функція  прокуратури Украї-
ни”[20, с. 10] . 

У Юридичній енциклопедії є досить вдале, 

на наш погляд, визначення поняття “координа-

ція” (пізньолат. coordinatio, від лат. со… – пре-

фікс, що означає спільність, сумісність, і 
ordination – упорядкування) – узгодження, поєд-

нання, приведення до певного порядку чи відпо-

відно до поставлених завдань складових частин 

чогось (понять, дій, речей тощо). Вона є функці-
єю соціального управління, яка полягає в узго-

дженні, впорядкуванні різних частин системи 

управління. Координація у державному управ-

лінні – одна з основних управлінських функцій, 

зміст якої полягає у забезпеченні впорядкування 

взаємозв’язків і взаємодій між учасниками про-

цесу державного управління з метою узгодження 

дій та об’єднання зусиль на вирішення загальних 

завдань [39, с.345].  

На сьогодні в чинному законодавстві нашої 
держави немає як визначення координації як фу-

нкції управління взагалі, так і поняття координа-

ції фінансового контролю зокрема. Якщо зверну-

тися до Глосарію міжнародних термінів контро-

лю [11], що розроблений у 1989 році в рамках ІН-

ТОСАІ – Міжнародної організації вищих органів 

фінансового контролю та містить основні терміни і 
вираження, які використовуються при зовнішній 

ревізії державного сектору, то в ньому теж не да-

ється тлумачення цих понять. У той час він містить 

визначення  поняття “скоординована ревізія” 

(“coordinated auditing”), в якому йдеться про коор-

динацію між внутрішньою і зовнішньою ревізіями.   

У науковій літературі як і у нормативних 

актах теж не зовсім чітко розмежовуються зазна-

чені категорії. Для розуміння змісту координації, 
тлумачення поняття “координація”, слід зосере-

дити увагу на понятті “взаємодія”. Позиції вче-

них щодо співвідношення зазначених категорій 

різноманітні і залежать, на наш погляд, від на-

прямку їх дослідження. 

Автори монографії “Організація правової 
роботи в органах державної податкової служби 

України: теорія, методологія, практика” зазна-

чають, що [28, с.85 – 86 ] деякі науковці назива-

ють  взаємодію та координацію словами-синоні-
мами, які означають погодження; інші ствер-

джують, що взаємодія – це більш широке понят-

тя, ніж координація; на думку третіх, навпаки, 

більш широким поняттям є координація; четверті 
відзначають, що саме координація є організацією 

взаємодії. Можна знайти і поєднання цих термінів. 

Так, Н.С.Барабаш та М.О.Никонович указують на 

те, що до питань, які потребують першочергового 

розв’язання, належить координація взаємодії конт-

рольних органів різних рівнів, що здійснюють вну-

трішній та зовнішній контроль  [16, с.46 ]. 

Координація контролю теж привертала 

увагу вчених. Так, О.В.Мелкадзе вказував, що 

координація і в управлінні і в системі контроль-

них органів – це розпорядча діяльність, що регу-

лює взаємодію об’єктів координації [27, с.21].    

У даному визначенні поєднані та тісно перепле-

тені два поняття  “координація” і “взаємодія”, що, 

на нашу думку, неправильно. Крім цього, коорди-

націю не можна вважати розпорядчою діяльністю, 

як зазначає вчений, оскільки розпорядження озна-

чає підпорядкування, тоді як досить часто узго-

джується діяльність з рівними за правовим стату-

сом суб’єктами, де не існує субординації.  
Шевчук В.О. [37, с.30]  трактує координа-

цію фінансового контролю як узгодження конт-

рольних функцій, що дає змогу охопити всі під-

контрольні об’єкти. Лунєв А.Є. [25, с.148-149] 

зазначав, що координація контролю в державно-

му управлінні означає узгодження і встановлення 

доцільного співвідношення дій різних органів, 

що займаються контролем, їх структурних під-

розділів і посадових осіб для досягнення певної 
мети з найменшими витратами сил і засобів. 

Останнє визначення координації, на нашу думку, 

найбільш прийнятне. 

Очевидно, що із думкою вчених, які  ото-

тожнюють  поняття “координація” і “взаємодія” 

важко погодитися. Ці терміни не є словами–

синонімами, оскільки мають дещо різний зміст. 

На наш погляд, вони співвідносяться як загальне 

та часткове (особливе), оскільки координація 

завжди спрямована на впорядкування взаємодії. 
А взаємодія – це поєднання зусиль суб’єктів, на-

ділених повноваженнями чи мають відповідні 
права щодо здійснення фінансового контролю, 

які не знаходяться у підпорядкуванні один одно-

го з метою ефективного виконання поставлених 

перед ними завдань. Якщо здійснюється безпо-

середньо взаємодія між різними суб’єктами, на-

діленими контрольними повноваженнями, то 

треба чітко визначати її межі, обсяг тощо.  

Галузева та вертикальна координація конт-

рольної діяльності здійснюється в ієрархічному 

порядку, в порядку субординації. В даному ви-

падку кожен із вищестоящих органів використо-
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вує координацію для об’єднання і спрямування 

контрольної діяльності, діяльності з організації 
перевірки фактичного виконання по лінії підпо-

рядкованих координатору нижчестоящих конт-

рольних чи інших органів, для керівництва про-

веденням контролю [21 ,с.152].  Існування такої 
ієрархічної структури координації має як пози-

тивні моменти (оскільки чітка система, яка має 

визначену структуру, сприяє виконанню всіма 

суб’єктами їх завдань, які забезпечують обов’яз-
ковість координаційних дій), так і негативні (пе-

вні контролюючі суб’єкти  знаходяться у підпо-

рядкуванні інших, отже, зменшується, або зовсім 

може зникнути ініціатива підпорядкованих 

суб’єктів, що відобразиться на якості контролю, 

його ефективності чи результативності). Очеви-

дно, що повинні бути чітко визначенні межі такої 
координації з метою забезпечення прав суб’єктів. 

Так, згідно з чинним законодавством, від імені 
Верховної Ради України здійснює контроль Ра-

хункова палата, але, на жаль, у нормативно-

правових актах не визначено  межі впливу пар-

ламенту на зазначену інституцію, що відповідно 

може відобразитися і на здійсненні фінансового 

контролю. Крім цього, досить часто збільшуєть-

ся структура органів, створюються нові структу-

рні підрозділи, які також потребують координа-

ції. Можна погодитися з думкою [30, с.50], що із 
зростанням поверхів управлінської ієрархії збі-
льшуються витрати на координацію діяльності  і 
відповідно необхідно вже координувати дії осіб, 

які беруть участь у вертикальній координації.  
Підтримуємо позицію практиків, що конт-

роль у контрольному органі хоч і є тавтологією, 

але не є каламбуром, адже  будь-який контро-

люючий орган не може обійтися без комплексної 
та дієвої системи контролю за власною діяльніс-

тю. Без такої системи навряд чи вдасться забез-
печити належну об’єктивність та ефективність 

контрольних заходів [19,с.27]. 

Важливе значення має координація фінан-

сового контролю, яка має назву – горизонтальна, 

що здійснюється відносно суб’єктів, які наділені 
контрольними повноваженнями і не підпорядко-

вуються один одному. Такій координації власти-

ві рівноправність суб’єктів, які на договірних 

засадах реалізують спільні програми, плани. Во-

на полягає в узгодженні діяльності з рівними за 

правовим статусом контролюючими суб’єктами, 

чітко визначена нормативними актами, що ви-

даються спільно і передбачають наприклад, ме-

ханізм проведення спільних контрольних дій, 

постійний обмін інформацією, відповідними до-

кументами тощо. Досить часто у науковій літе-

ратурі та нормативно-правових актах під такою 

координацією розуміється взаємодія. 

Враховуючи зазначене можна умовно  ви-

ділити види координації: координація – субор-

динація (має місце у випадках існування верти-

кальної координації контрольної діяльності по 

лінії міністерств і відомств, систем функціональ-

них контрольних органів, що здійснюється в іє-

рархічному порядку) та координація – взаємодія 

( наявна при горизонтальній координації). Вод-

ночас зазначимо, що координація – це не підпо-

рядкування, а спільні дії.   
Із викладеного вище можна зробити висно-

вок, що координацію фінансового контролю мо-

жна розуміти у двох значеннях. У широкому ро-

зумінні координація фінансового контролю охо-

плює взаємовідносини між органами, що здійс-

нюють фінансовий контроль, які не підпорядко-

вуються один одному. Координація фінансового 

контролю у вузькому розумінні – це так звана 

галузева координація, яка не виходить за межі 
системи відповідного контролюючого суб’єкта 

(наприклад, координація в системі Міністерства 

фінансів України). 

З метою забезпечення законності у сфері 
фінансової діяльності і попередження фінансо-

вих правопорушень, органи, які наділені контро-

льними повноваженнями, нашої держави, коор-

динують свої зусилля з контролюючими суб’єк-

тами зарубіжних країн.  Враховуючи це, на наш 

погляд, доцільно виділити рівні координації фі-
нансового контролю – внутрішньодержавний 

(здійснюється всередині держави) і міжнародний  

(упорядкування, узгодження діяльності органів, 

що наділені контрольними повноваженнями різ-
них держав). Координація фінансового контролю 

має здійснюватися на основі певних принципів, 

яких повинні дотримуватися і контролюючі 
суб’єкти. Їх  необхідно закріпити у чинному за-

конодавстві. У науковій літературі під принци-

пами розуміють загальні керівні положення, які 
властиві  певному виду діяльності.  

Фінансовий контроль, як специфічний вид 

діяльності, здійснюється на підставі відповідних 

принципів,  які містяться у Лімській Декларації 
керівних принципів контролю [13] та у Деклара-

ції про загальні принципи діяльності вищих ор-

ганів фінансового контролю держав-учасниць 

СНД [12]. Принципам координації як функції 
діяльності прокуратури присвячений окремий 

параграф навчально-методичного посібника 

“Координаційна функція  прокуратури України” 

[20, с.17-21]. На нашу думку, деякі з принципів 

указані у нормативно-правових актах щодо фі-
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нансового контролю та у навчально-методич-

ному посібнику, можуть бути інтерпретовані до  

координації фінансового контролю. 

Одним із основних принципів є принцип  

законності, який виражений у нормативно-право-

вих актах, що регламентують діяльність контро-

люючих суб’єктів, у яких закріплено вимогу що-

до необхідності дотримання чинного законодав-

ства при розробці спільних заходів та  їх реаліза-

ції тощо. До принципів координації фінансового 

контролю можна також віднести: системність 

(координація повинна бути постійною, а не епі-
зодичною); плановість (координація має здійс-

нюватися на підставі відповідних планів, а не 

носити стихійний характер); своєчасність (наяв-

ність даного принципу дозволить саме попере-

джувати вчинення правопорушень у фінансовій 

сфері), економічність (витрати на проведення 

координації повинні бути мінімальними, а ефект 

від її здійснення максимальним); комплексність 

(передбачає комплексне використання сил і за-

собів всіх контролюючих суб’єктів), повнота 

(при здійсненні координації не повинно залиша-

тися не з’ясованих питань, недосліджених об’єк-

тів), об’єктивність (інформація, що отримується 

внаслідок координації має бути істинною, досто-

вірною). Важливе значення мають принципи 

оперативності та результативності при прове-

денні координації, оскільки саме від швидкого її 
здійснення залежить отримання достовірних, ре-

альних результатів контролю. Позитивно впли-

ває на результати контрольних дій, а відповідно і 
координацію фінансового контролю гласність 

(заходи координації, її результати повинні бути 

доступними для населення). Характерно, що 

принцип гласності передбачено не в усіх норма-

тивних актах, які регламентують діяльність ор-

ганів, наділених контрольними повноваженнями. 

На сьогодні необхідно здійснювати координацію 

фінансового контролю, що спиратиметься на са-

мостійність контролюючих суб’єктів, їх відпові-
дальність, а це забезпечить досягнення бажаного 

остаточного результату. Отже, до принципів ко-

ординації фінансового контролю належить від-

нести і принцип самостійності. Із зазначеним 

принципом тісно пов’язаний  принцип  рівності 
всіх контролюючих суб'єктів, зміст якого полягає 

в тому, що суб’єкти, які беруть участь у коорди-

нації, мають рівні права при прийнятті спільних 

рішень, проведенні відповідних дій,  розробці 
спільних планів діяльності тощо. Обсяг прав і 
відповідних обов’язків визначається відповідни-

ми нормативними актами, які регламентують 

діяльність цих контролюючих суб’єктів. Водно-

час кожен з учасників спільного заходу повинен 

не виходити за межі своєї компетенції і не підмі-
нювати (замінювати, дублювати) один одного. 

Координація фінансового контролю передбачає, 

що дії контролюючих суб’єктів мають бути 

спрямовані на виконання завдань, що покладені 
саме на них. Також кожен орган, що наділений 

контрольними повноваженнями, повинен само-

стійно виконувати покладені на нього завдання і 
не перекладати їх виконання на інші суб’єкти. 

Такий розподіл повноважень повинен бути раці-
ональним. Крім цього, важливе значення має 

принцип професійності, тобто до виконання ко-

ординаційних заходів повинні залучатися профе-

сіонали, особи, які мають достатній досвід робо-

ти. Належне здійснення координації не можливе 

без існування відповідальності за своєчасне, на-

лежне, на відповідному рівні виконання узго-

джених заходів, за  дотримання спільних планів 

інше. На жаль, у чинному законодавстві про це 

не йдеться. Чітке визначення відповідальності 
контролюючих суб’єктів є однією із обов'язкових 

умов ефективної, дієвої координації фінансового 

контролю. Забезпечення виконання зазначених 

вище принципів координації фінансового конт-

ролю - одне із основних завдань координації. 
Висновки. Координація фінансового ко-

нтролю має мету та завдання, що залежать від 

мети та завдань фінансового контролю. Отже, 

метою координації фінансового контролю є за-

безпечення впорядкування та узгодження конт-

рольної діяльності в сфері публічних фінансів. 

Враховуючи завдання фінансового контролю, до 

основних завдань координації фінансового конт-

ролю можна віднести : забезпечення узгодженос-

ті діяльності державних,  муніципальних та  ін-

ших публічних органів і недержавних організа-

цій, господарюючих суб’єктів  чи їх структурних 

підрозділів, фізичних осіб наділених відповідни-

ми повноваженнями чи певними правами, які 
здійснюють фінансовий контроль та проведення 

спільних контрольних дій, що передбачає розро-

бку спільних планів їх діяльності, спрямованих 

на досягнення мети фінансового контролю; роз-
робка правових засад для спільної діяльності ко-

нтролюючих суб’єктів, що передбачатиме усу-

нення дублювання та паралелізму в їх роботі та 

забезпечення єдиною інформаційною, правовою, 

методологічною базою; зосередження зусиль на 

пріоритетних напрямках контролю і відповідно 

оцінка результативності дій; скорочення кількос-

ті контрольних заходів та недопущення необґру-

нтованого втручання у фінансову і господарську 

діяльність підконтрольних суб’єктів;  визначення 
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напрямків реорганізації фінансового контролю, 

шляхів його розвитку та вдосконалення.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОДАТКУ 

 
Постановка проблеми. Україна напередо-

дні податкової реформи. Вона в однаковій мірі 
життєво необхідна платникам податків, публіч-

ним суб’єктам як їх одержувачам, їх податковим 

органам, суспільству в цілому. Основний зміст 

цієї реформи повинно скласти, як свідчить прак-

тика, переведення оподаткування з ручного ре-

жиму керівництва ним на нормативний, право-

вий режим управління оподаткуванням, його за-

гальна лібералізація. У зв’язку з цим небувалої 
актуальності та злободенності набули питання до-

слідження юридичної конструкції податку, з’ясу-

вання її субстанціональних якостей. Адже тільки 

запровадження юридичних конструкцій податку, 

адекватних його істинній правовій природі, взамін 

їх волюнтаристських, свавільних ерзаців, може за-

безпечити в сукупності з іншими чинниками успі-
шне розв’язання поставленої усім ходом суспіль-

ного розвитку вище сформульованої проблеми. 

Ступінь наукової розробки проблеми до-
слідження. Перші спроби виділення юридичних 

елементів внутрішньої будови податку були 

здійснені ще основоположниками науки фінан-

сового права: М.І. Тургенєвим, А.А. Ісаєвим, І.І. 
Янжулом, Д. Львовим, М. І. Слуцкіним, І.Х. Озе-

ровим, С.І. Іловайським, Е.Селігманом і Р.Стур-

мом та іншими. Подальший розвиток їх поло-

ження, узагальнення, оцінки та висновки отри-

мали в працях радянських вчених: А.А.Соколова, 

Д.П.Боголєпова, С.Д.Ципкіна та інших. Серед 

українських вчених цього періоду особливо ви-

діляється Л.К.Воронова. Проте проблема визна-

чення внутрішньої структури податку, обґрунту-

вання її елементів у радянський період не стала 

предметом спеціального дослідження.  

В пострадянський період питання юридич-

ної конструкції податку набули особливої актуа-

льності. Це обумовлено виникненням якісно но-

вих відносин держави з платниками податків, 

кардинальною перебудовою податкової системи 

України, перетворенням податків на основне 

джерело наповнення державного та місцевих 

бюджетів. Серед дослідників юридичної конс-

трукції податку, її елементів у вказаний період 

насамперед варто виділити С.Г. Пепеляєва, М.П. 

Кучерявенка, А.В. Бризгаліна, Д.В. Вінницького, 

які запропонували нові терміни для позначення 

внутрішньої логічної будови податку, виділили її 

елементи та запропонували формальні критерії їх 

класифікації. Крім того, цими вченими започат-

ковано чимало нових перспективних методологі-
чних підходів до даної проблеми, зроблено цінні 
узагальнення, оцінки та висновки, які можна роз-
глядати в якості критеріїв та орієнтирів усім на-

ступним дослідникам цього питання. Вони 

знайшли свій подальший розвиток у монографіях 

Г.В. Бех, Р.О. Гаврилюк, М.М. Злобіна, О.А. Му-

зики, М.О. Перепелиці, Н.Ю. Пришви, О.С. Тіто-

ва, В.В. Хохуляка, О.В. Щербанюк та інших вче-

них, а також у ряді навчально-методичних ви-

дань. Різні аспекти проблеми юридичної конс-

трукції податку та її окремих елементів в новіт-

ніх умовах досліджувались у кандидатських ди-

сертаціях В.В. Безуглої, О.О. Журавльової, В.В. 

Кириченко, Д.А. Кобильніка, І.Є. Криницького, 

Т.Є. Кушнарьової, М.О. Перепелиці та інших. 

Водночас для більшості з названих дослідників 

проблеми характерний позитивістський підхід, 

який дещо контрастує з Конституцією України. З 

позицій структурно-функціонального аналізу 

дана проблема у пострадянській науці фінансо-

вого права ще не досліджувалась. 

Основною метою статті є дослідження з 
позицій природно-позитивної доктрини фінансо-

вого права на основі структурно-функціональ-

ного аналізу та інструментального підходу юри-

дичної конструкції податку та класифікація еле-

ментів, що її утворюють. 

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня.  Поняття елемента юридичної конструкції 
податку.  

Елемент юридичної конструкції податку є 

його найменшим якісно виокремленим юридич-

ним виміром, в масштабі якого втілюється відпо-

відна риса правової природи податку. Звідси 

очевидно, що адекватне уявлення про дану юри-

дичну складову податку робить можливим виро-

бляти та реалізувати державі правомірну подат-

кову політику, дотримуватись законності в опо-

даткуванні. В протилежному випадку відповід-

ному публічному суб’єкту доводиться діяти ме-

тодом спроб і помилок, нерідко виводити подат-

кові відносини за межі правового поля, а то й 

вдаватися до податкового свавілля. Тому з’ясу-

вання родового поняття елемента юридичної 
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конструкції податку є завданням не стільки тео-

ретичним, як практичним. 

Сучасна конституційна доктрина цивілізо-

ваних країн світу презюмує, що сплаті підляга-

ють тільки законно встановлені податки. Так, у 

відповідності зі статтею 170 Конституції Бельгії 
“жоден податок на користь держави не може бу-

ти встановлений інакше як законом” [10, с.373] 

(виділено мною – Б.І.). Згідно Конституції Данії 
“жодні податки не можуть встановлюватися, 

змінюватись чи відмінятись інакше як законом” 

[10, с.767] (виділено мною – Б.І.). Аналогічна 

норма міститься у статті 99 Конституції Велико-

го Герцогства Люксембург [11, с.415]. Конститу-

ція Португальської Республіки передбачає: “За-

кон (виділено мною – Б.І.) встановлює податки, 

мито, фіскальні доходи і гарантії платникам по-

датків” [11, с.780]. За Конституцією Естонії 
“державні податки, повинності, мита, штрафи і 
платежі з обов’язкового державного страхування 

встановлюються законом” [12, с.736] (виділено 

мною – Б.І.). В Конституції Фінляндії зазнача-

ється: “Державні податки встановлюються зако-

ном (виділено мною – Б.І.), який містить поло-

ження про принципи оподаткування, а також 

правовий захист платників податків” [12, с.388]. 

Чинна Конституція Французької Республіки 

стверджує: “Закон (виділено мною – Б.І.) вста-

новлює норми, що належать до: … джерел, ста-

вок і умов сплати будь-якого роду податків; …” 

[12, с.418]. Це й же підхід підтверджує і Консти-

туція Турецької Республіки: “Податки, збори, 

мита і інші фінансові обтяження накладаються, 

змінюються чи відміняються у відповідності із 
законом” [12, с.242] (виділено мною – Б.І.). 

Аналогічним є підхід до встановлення, зміни 

та відміни податку, інакше кажучи, до юридичної 
конструкції податку, і вітчизняного конституцієда-

вця: “Кожен зобов’язаний сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених законом” 

[1, Ст. 141], - стверджує Конституція України. 

Законодавчого визначення поняття закон-

ності встановлення податку чи збору ні Верховна 

Рада України, ні парламенти інших держав поки 

що не сформулювали. В Російській Федерації цю 

прогалину зробив спробу заповнити Конститу-

ційний Суд РФ. Зокрема, у 1997 р. в одній зі сво-

їх постанов, офіційно роз’яснюючи зміст ст.57 

Конституції РФ, у якій визначено порядок вста-

новлення податків, Конституційний Суд РФ від-

значив, що “податок чи збір може вважатися за-

конно встановленим тільки у випадку, якщо за-

коном зафіксовані істотні елементи податкового 

зобов’язання, тобто, встановити податок можна 

тільки шляхом прямого перерахування в законі 
про податок істотних елементів податкового зо-

бов’язання” [19, Ст. 5339]. До речі, слідуючи цій 

підказці, законодавець РФ так і вчинив, перера-

хувавши у п.1 ст.17 Податкового кодексу РФ да-

ні елементи [3, с.15-16]. Але, як вже було пока-

зано в підрозділі 1.1., перелік елементів юридич-

ної конструкції податку визначений як російсь-

ким так і українським законодавцем не є вичерп-

ним і однією з причин цього є відсутність визна-

чення родового поняття елемента юридичної 
конструкції податку, без з’ясування якого немо-

жливо належним чином захистити природні пра-

ва та законні інтереси платника податку, обме-

жити свавілля держави у податкових правовідно-

синах, зв’язати її в даному відношенні правом. 

Аналіз робіт із загальної теорії права, у яких 

спеціально досліджуються різні аспекти юридичної 
конструкції, переконує, що питання, пов’язані із 
з’ясуванням поняття, правової природи та ознак 

елемента юридичної конструкції, у них не те, що 

не розглядаються, але й навіть не ставились їх ав-

торами у якості виокремлених проблем [7, с.357-

384; 25; 24, с.24-38; 2, с.212-221]. 

Надзвичайно важливою та цікавою у зв’яз-
ку з цим є позиція фінансово-правової доктрини 

з даного питання. Як переконує аналіз наукової 
літератури, воно давно перебуває в полі зору на-

уковців та розглядається ними як одне із осново-

положних у правовому регулюванні оподатку-

вання. Зокрема, ще понад сто років тому К.Г.Рау 

наголошував: “Щоб вимагати податок, насампе-

ред необхідно визначити ті числові дані, за 

якими легко можна судити про податний обов’я-

зок кожної особи” [18, с.303] (виділено мною – 

Б.І.). До цих даних належать, продовжує К.Г.Рау, 

“а) виділення предмета, за яким взагалі повинен 

бути вимірюваним податковий обов’язок… б) 

встановлення податкового окладу, тобто норми, 

згідно якої з відповідного предмета визначається 

певна сума податі… в) визначення кількості по-

датних предметів, яку зобов’язана оплатити по-

датком кожна особа…” [18, с.304]. Проте визна-

чення власне поняття “числових даних, за якими 

легко можна судити про податний обов’язок ко-

жної особи”, К.Г.Рау не дає. 

Запропонований К.Г.Рау методологічний 

підхід фінансово-правової доктрини до з’ясуван-

ня елементів юридичної конструкції податків – 

через їх простий перелік, без розкриття їх юри-

дичних родових ознак – став і залишився домі-
нуючим серед теоретиків фінансового права, 

включаючи і пострадянський період розвитку 

науки фінансового права. Зокрема, відомий тео-
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ретик фінансового права кінця ХІХ ст., вихованець 

Імператорського університету св. Володимира в м. 

Києві І.Т.Тарасов писав: “…усі державні збори і 
повинності можуть встановлюватись не інакше, як 

законом… Закон повинен визначити з точністю 

платника, предмет, тобто, податний об’єкт, подат-

ну дію, з настанням якої подать належить сплаті, 
форми оголошення, обчислення, приписів і квита-

нцій, податний контроль, погашення, стягнення, 

виключення і управління” [23, с.126, 128]. 

Послідовники даного підходу тільки змі-
нювали перелік цих елементів та їх групування 

між собою, назву усієї сукупності цих елементів, 

не даючи при цьому характеристики юридичної 
природи кожного такого елементу. Наприклад, 

М.П.Кучерявенко всю сукупність цих елементів 

називає “правовим механізмом податку”, який, за 

його словами, являє собою певним чином співв-

порядковану систему та включає обов’язкові і 
факультативні елементи. Обов’язкові елементи, в 

свою чергу, поділяються на основні і додаткові. 
Далі М.П.Кучерявенко просто перераховує ці 
основні та додаткові елементи, зазначаючи при 

цьому, що “Основні елементи визначають фун-

даментальні, сутнісні характеристики податку, 

які формують головну уяву про зміст податково-

го механізму”, а “Додаткові елементи правового 

механізму податку деталізують специфіку конк-

ретного платежа, створюють завершену і повну 

систему податкового механізму, забезпечують 

логічний і раціональний режим його закріплен-

ня” [13, с.138, 139-140]. Аналогічною з даного 

питання є позиція Ю.О.Крохіної [16, с.51-53], 

А.А.Тадєєва і В.А.Паригіної [22, с.288-289], ба-

гатьох інших дослідників цієї проблеми. 

Більш продуктивним та перспективним 

щодо з’ясування поняття “елемент юридичної 
конструкції податку” нам видається підхід, запо-

чаткований також у ХІХ ст. уродженцем Київсь-

кої губернії, видатним теоретиком фінансового 

права І.І. Янжулом. “Звертаючись до розгляду 

сутності будь-якого оподаткування, ми легко 

помічаємо три основні елементи його, … Ці еле-

менти суть: суб’єкт податку, об’єкт або джерело 

податку і, нарешті, міра податку; таким чином, 

ми повинні з’ясувати: а) хто при правильній сис-

темі оподаткування повинен нести податки, б) з 
якої частини народного майна податки повинні 
черпатись; в) у якому розмірі контрибуент пови-

нен сплачувати податки” [26, с.247]. Тобто, І.І. 
Янжулом запропоновано системний підхід до 

юридичної конструкції податку та правові, іма-

нентні юридичній природі податку, критерії ви-

ділення елементів даної конструкції. В подаль-

шому дослідженні він детально з’ясовує зміст 

кожного із запропонованих ним елементів юри-

дичної конструкції податку та правових критері-
їв їх виділення [26, с.247-259]. 

І.І. Янжул насамперед резонно звертає ува-

гу на те, що поняття елемента юридичної конс-

трукції податку його досліднику, як правило, ін-

туїтивно уявляється очевидним – під ним розу-

міють мінімальний компонент відповідної сис-

теми (податку у нашому випадку) чи максималь-

но допустиму межу її розчленування. Проте 

практика переконує, що у системному дослі-
дженні така загальна характеристика виявляється 

недостатньою. Справа в тому, що досліджувана 

система – податок, – як переконує аналіз науко-

вої літератури з фінансового права, може роз-
членовуватись різними способами, а тому для 

кожної даної системи поняття не є однозначно 

визначеним. Вести мову про елемент можна 

тільки стосовно чіткому фіксуванню того чи ін-

шого способу та критерію їх виділення. Інше ж 

розчленування податку як системного утворення 

на його елементи, як правило, пов’язане з виді-
ленням іншого утворення у якості його висхідно-

го елемента. На даному прикладі добре видно 

першорядне значення гносеологічних міркувань 

при аналізі системних понять – чисто онтологіч-

ний підхід до поняття елементів системи просто 

позбавлений сенсу. До речі, цей момент надзви-

чайно вдало, на нашу думку, наголошується Л.О. 

Блюменфельдом у його визначенні поняття “сис-

тема”. Л.О. Блюменфельд підкреслює, що елемент 

являє собою далі не подільний компонент системи 

за даного способу розчленування [15, с.37]. 

Оскільки елемент виступає як свого роду 

межа можливого в обраній системі координат 

об’єкту, власна його будова (або склад), як пра-

вило, не береться до уваги при характеристиці 
системи: складові елемента вже не розглядають-

ся у якості компонентів даної системи. Можна 

стверджувати, що в загальному випадку елемент 

не може бути описаний поза його функціональ-

ними характеристиками, - з точки зору системи 

важливо насамперед не те, який субстрат елеме-

нта, а те, що робить, чому слугує цей елемент в 

межах цілого. В системі, що являє собою органі-
чне ціле, елемент і визначається насамперед та 

головним чином за його функцією: як мінімальна 

одиниця, здатна відносно самостійно здійснюва-

ти задану функцію. 

З такою функціональною характеристикою 

пов’язані уявлення про активність елемента в 

системі, при чому цій активності в науці нерідко 

надається вирішальне значення. У такому випад-
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ку не можливо не зауважити, що останнє поро-

джує парадоксальну з точки зору філософії ситу-

ацію, оскільки вище запропоноване пояснення 

активності атрибутивно вимагає пошуку певного 

джерела цієї активності внутрі самого елементу, 

а це означає, що в такому випадку необхідно 

відмовитись від уявлення про елементарність 

елемента. принагідно зазначимо, що у практиці 
наукових пошуків це зазвичай не створює прин-

ципових труднощів в силу конвенціональності 
понять елемента. Однак фактично тут прихована 

серйозна гносеологічна та методологічна про-

блема, яка, очевидно, повинна вирішуватися 

шляхом утворення послідовного ряду системних 

уявлень про один і той же об’єкт пізнання з фік-

сованими способами переходу від одного уяв-

лення до іншого, тобто, за рахунок побудови 

особливого конфігуратора (особливого в розу-

мінні ієрархічного зв’язку системних уявлень, 

що його утворюють). 

Таким чином, з точки зору І.І. Янжула, 

елемент юридичної конструкції податку – це 

одиниця, властивості і функції якої визначаються 

її місцем в межах цілого, причому ці властивості 
і функції є у певних межах взаємовизначними з 
властивостями юридичної конструкції податку в 

цілому, тобто, з властивостями цілого (тобто, 

властивості цілого не можуть бути зрозумілими 

без врахування хоча б субстанціональних влас-

тивостей елементів і навпаки). Звідси очевидно, 

що поняття елемента юридичної конструкції пода-

тку не є рівнозначним класичному поняттю атома 

(неподільного): цей елемент є таким тільки до да-

ної системи уявлень про юридичну конструкцію 

податку, представляючи собою мінімальний (далі 
неподільний) компонент системи, або, інакше ка-

жучи, максимальну межу її розчленування в межах 

даного дослідницького завдання. 

Із сучасників І.І.Янжула запропонований 

ним підхід до розкриття поняття елементу юри-

дичної конструкції податку був підтриманий 

А.О.Ісаєвим [8, с.30-36], а на початку радянсько-

го періоду розвитку науки фінансового права 

О.О.Соколовим [21, с.88-92]. Причому А.О.Ісаєв 

доповнив та розширив критеріальний ряд І.І.Ян-

жула щодо виділення елементів юридичної конс-

трукції податку у напрямку встановлення 

“зв’язку фінансів з головними родами господар-

ських явищ… Така класифікація, – резюмував 

він, - представляє і той інтерес, що застосування 

її до податкового законодавства будь-якої країни 

дає поняття про міру задовільності чинної подат-

кової системи” [8, с.35-36]. 

В постсоціалістичний період аналогічні 
підходи до визначення поняття елементу юриди-

чної конструкції податку та правових критеріїв їх 

виділення найбільш послідовно сприйняті та 

розвинуті у вітчизняній науці фінансового права 

Н.Ю.Пришвою [20, с.198-215], а в російській на-

уці фінансового права А.В.Бризгаліним [4], 

Д.В.Вінницьким [5], М.Н.Злобіним [6, с.113-144] 

та С.Г.Пепеляєвим [17, с.91-140]. Однак жодним 

із вище поіменованих чи інших теоретиків пода-

ткового права так і не сформульовано власне ро-

дове поняття елемента юридичної конструкції 
податку, що суттєво зменшує евристичний поте-

нціал правових положень, набір яких використо-

вується для заміни цього поняття при розкритті 
змісту юридичної конструкції податку, зменшує 

юридичні гарантії прав та законних інтересів 

сторін податкового правовідношення, породжує 

ситуативність і незаконність у правовому регу-

люванні оподаткування. 

Ми також поділяємо методологічний підхід 

до визначення поняття елемента юридичної 
конструкції податку та правових критеріїв виді-
лення системи цих елементів, запропонований 

І.І.Янжулом та розвинутий його послідовниками. 

Визначальними його складовими є, як можна 

було переконатися, структурно-функціональний 

аналіз податку як правового явища, з’ясування 

правової природи податку та юридичної конс-

трукції податку. У зв’язку з цим на основі вище 

викладеного елемент юридичної конструкції 
податку слід визначити як таку її складову 

частину, яка відображає якісно відмінний від 

інших правовий вимір податку та виконує 
лише їй властиву функцію у перерозподільних 

суспільних відносинах і не може бути поділена 

при збереженні критерію поділу (у нашому 

випадку структурно-функціонального підхо-

ду) на ще менші складові частини поза втра-

тою своєї правової природи, без жодної з яких 

податок як системне явище не є вичерпно 

юридично визначеним. 

Оскільки елемент юридичної конструкції 
податку виступає у якості своєрідної межі мож-

ливого її поділу на складові частини в обраній 

системі координат, то власна будова елемента 

цієї конструкції (чи його склад) не повинні бра-

тись до уваги при характеристиці юридичної 
конструкції податку в цілому, оскільки складові 
кожного з елементів уже не є складовими юри-

дичної конструкції податку як системи. Наяву 

достатні підстави стверджувати, що елемент 

юридичної конструкції податку не може бути 

описаний поза його функціональними характе-
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ристиками, адже з точки зору системи важливо 

насамперед не те, який субстрат елемента, а те, 

що робить, чому слугує елемент в межах цілого. 

В органічно цілісній системі юридичної констру-

кції податку елемент цієї конструкції визнача-

ється насамперед за його функціями: як мініма-

льна одиниця, здатна до відносно самостійного 

здійснення визначеної функції. 
Цілісність, системність та структурова-

ність юридичної конструкції податку. Аналіз 
чисельної вітчизняної та зарубіжної наукової лі-
тератури з фінансового права переконує, що у 

ній продовжують залишатися найбільш пошире-

ними уявлення про юридичну конструкцію пода-

тку як певну лінійно-однорідну сукупність її 
складових частин [17, с.92-93; 14, с.96-98], тобто, 

у даній сфері знань фактично панує елемента-

ризм, який, як тип наукового пізнання, склався 

ще в античності на базі арістотелівської схеми 

родо-видових відносин. Як засвідчує історія, цей 

тип пізнання дійсності забезпечив науці безліч 

видатних досягнень. У з’ясуванні юридичної 
конструкції податку він також добряче прислу-

жився, особливо на протязі періоду нагрома-

дження первинних знань про складові юридичної 
конструкції податку. Проте на сучасному етапі 
розвитку науки фінансового права, коли, на нашу 

думку, уже визріли передумови для з’ясування 

системних якостей юридичної конструкції пода-

тку, дослідження її цілісної будови, елементари-

стський тип пізнання проявляє свою обмеженість 

і не підходить для вирішення цих завдань. З істо-

рії розвитку науки відомо, що наскільки довер-

шеним не було б розчленування об’єкта пізнання 

на найелементарніші його частки, синтез цілого із 
відшуканих таким чином елементів ніколи не був і 
не може бути в принципі повним, якщо його не 

доповнити певними “неелементарними” субстанці-
ями. В цьому сенсі якась частка істини завжди за-

лишається за межами досліджуваної суми елемен-

тів явища, проте в координатах відповідної ціліс-

ності з її неодмінною аксіомою про незводимість 

цілого до суми його частин. 

Не випадково найвидатніші успіхи пізнан-

ня органічно пов’язані не тільки з відкриттям 

елементів предмету дослідження та описанням їх 

властивостей, але й неминуче зі з’ясуванням 

специфічних властивостей цілого та його наде-

лементарних структур, системних зв’язків, їх 

взаємозумовленості та взаємодії. Інакше кажучи, 

хоча пануючі по даний час серед вчених юрис-

тів-фінансистів форми наукових пошуків, спря-

мовані на дослідження юридичної конструкції 
податку, пов’язані головним чином з елемента-

ристським типом пізнання, об’єктивно визріла 

потреба доповнити його поглядом на даний 

предмет з позицій його цілісності та системності. 
У загальнотеоретичному аспекті проблема 

цілісності, як відомо, була висунута вже анти-

чною філософією. З тих пір вона в тій чи іншій 

формі не обминається по суті жодним типом пі-
знання, в тім числі і правопізнання. Однак сама 

по собі констатація цілісності відповідного 

предмета пізнання є не більше, як ідеєю і ще не 

відкриває шляхів дослідження специфіки цих 

предметів. Не випадково всупереч багатовіковій 

історії поняття цілісність нині навряд чи допус-

тимо вести мову про наявність розгорнутої сис-

теми засобів, які б дозволяли змістовно виразити 

певну цілісність як субстанціональну якість від-

повідного предмету пізнання і тим самим зроби-

ти поняття цілісності операціональним. І хоча в 

більшості з відомих науці фінансового права си-

стемних досліджень мова так чи інакше йде про 

цілісне уявлення про предмет, фактично поняття 

цілісності належить при цьому не стільки до са-

мої системи – у нашому випадку юридичної 
конструкції податку – скільки до способу її до-

слідження. В цьому сенсі воно виражає вимогу 

особливого описання системи в цілому, яке б 

відрізнялося від описання її елементів (явище 

неадутивності системи та суми її елементів), а 

також інтенцію на особливу протипоставленість 

системи її оточенню (середовищу), в основі якої 
лежить внутрішня активність системи. 

Фактично впритул до початку другої поло-

вини ХІХ ст. інтенція на цілісність знаходила, по 

суті, тільки феноменологічне вираження. Інакше 

кажучи, при вивченні складних предметів, одним 

з яких, поза сумнівом, є юридична конструкція 

податку, головним завданням було отримання 

максимально повних атрибутивних характерис-

тик, вирішення пов’язаних з цим питань класи-

фікації і тому подібне. Наука з’ясовувала у даній 

сфері насамперед відповіді на запитання “що?” і 
“чому?”, тоді як питання “як?”, “яке?”, поза сум-

нівом, також виникали на певному рівні, однак 

знаходили своє розв’язання головним чином у 

межах натурфілософії та властивих їй схем пояс-

нення. В цьому сенсі характерно, наприклад, що 

наука, в тім числі й наука фінансового права, 

протягом тривалого періоду часу оперувала кате-

горією ознаки, а не властивостей чи зв’язку. 

В системному ж дослідженні, яким пови-

нно бути з’ясування юридичної конструкції по-

датку, цілісність швидше всього відіграє роль не 

онтологічного постулата, а методологічної 
установки. Інакше кажучи, вона повинна роз-
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глядатись не як певна прихована у предметі пі-
знання сутність, а як детермінований специфі-
кою цього предмета і конкретним дослідницьким 

завданням принцип, який зумовлює відповідну 

програму дослідження. Як зазначав у свій час 

один з фундаторів структурно-функціонального 

методу пізнання, “теорії відкритих систем” 

Л.Берталанфі, “Відмінні особливості такої про-

грами можуть бути зведені до наступних момен-

тів: досить чітке і різке визначення меж об’єкта, 

яке б виступало у якості основи для відділення 

об’єкта від середовища і розмежування його вну-

трішніх і зовнішніх зв’язків; по-друге, виявлення 

та аналіз системоутворюючих зв’язків об’єкта і 
способу їх реалізації; по-третє, встановлення ме-

ханізму життя, динаміки об’єкта, тобто, способу 

його функціонування чи розвитку” [27, Р.86]. 

Таким чином, трактовка цілісності як методоло-

гічного принципу суттєво змінює зміст цієї кате-

горії. Від її попереднього онтологічного тракту-

вання залишається тільки теза про безумовну 

віднесеність цілісності до предмету пізнання, 

тобто, про його безумовно об’єктивний зміст. 

Водночас, як переконує практика системних до-

сліджень, фактично повністю елімінується по-

стулат субстанціональної природи цілісності. 
Для юридичної конструкції податку як ін-

струмента права таким об’єктом, цілісною орга-

нічною субстанцією є власне податок як явище – 

частина відчуженої приватним власником його ж 

власності, передана ним публічному суб’єкту. 

Тут є очевидними, як мінімум, по дві групи вну-

трішніх і зовнішніх суспільних зв’язків податку 

як об’єкта із середовищем. Так, врегульоване 

податковим правом відчуження суспільно необ-

хідної частки власності приватного суб’єкта від 

нього відбувається з допомогою насамперед і 
головним чином групи фіскальних елементів 

юридичної конструкції податку – суб’єкта, 

об’єкта та предмета податку, податкової бази і 
податкової ставки, податкових пільг та підстав 

для одержання податкових пільг. Між кожним із 
цих фіскальних елементів юридичної конструкції 
податку та іншими елементами цієї групи, з од-

ного боку, існує органічний внутрішній взаємо-

зв’язок та взаємозумовленість. З іншого боку – є 

очевидними зв’язки усієї зазначеної групи фіска-

льних елементів юридичної конструкції податку 

та юридичною конструкцією права приватної 
власності суб’єкта оподаткування, які з позицій 

податкового права є зовнішніми зв’язками. Це 

одна ієрархічна структура юридичної конструк-

ції податку. Її метою є створення легітимних до-

статніх умов для відщеплення частини приватної 

власності у її виробника та спрямування цієї 
відщепленої частини у публічний фонд. 

Іншу групу внутрішніх зв’язків у юридич-

ній конструкції податку являють собою зв’язки, 

що складаються між групою організаційних еле-

ментів юридичної конструкції податку всередині, 
тобто, між бюджетом (фондом) надходження по-

датку, масштабом податку, одиницею оподатку-

вання, податковим періодом, строком сплати по-

датку, звітним періодом з податку, порядком об-

числення податку і порядком сплати податку. В 

свою чергу, між даною групою організаційних 

елементів як якісно виокремленою субстанцією 

юридичної конструкції податку, з одного боку, та 

юридичною конструкцією права публічної влас-

ності на податкові надходження до бюджету 

складаються стійкі зовнішні зв’язки, метою яких 

є забезпечення потрапляння податку у відповід-

ний публічний фонд, як правило, бюджет, та за-

рахування цього податкового надходження на 

баланс даного фонду. 

Зазначені елементи обох груп юридичної 
конструкції податку перебувають між собою не в 

хаотичних, а в глибоко системних взаємозв’язках 

та взаємодії. Саме тому податок як правовий фе-

номен в ідеальному випадку реалізується тільки 

в разі почергової дії кожного без винятку елеме-

нта обох вище зазначених груп елементів – фіс-

кальної та організаційної – юридичної конструк-

ції податку. Більше того, якщо однією зі сторін 

податкового правовідношення у якісь частині 
елемента чи елементів юридичної конструкції 
податку робиться будь-яке відхилення від право-

вої моделі податку, то з неминучістю повинна 

вступати у дію третя група – група захисних 

елементів юридичної конструкції податку. Це 

порядок стягнення податкового боргу (якщо його 

утворив платник податку), порядок повернення 

надміру сплачених сум податку чи стягнутого 

податкового боргу (причиною їх появи можуть бу-

ти діяння обох сторін податкового правовідношен-

ня) та відповідальність за податкові правопору-

шення. Метою захисних елементів юридичної 
конструкції податку є відновлення порушених прав 

та законних інтересів сторін податкового правовід-

ношення та покарання правопорушників. Тобто, 

оскільки податок як явище правової дійсності є 

цілісним, то і юридична конструкція, покликана 

забезпечити його реалізацію, природно наділена 

такою ж властивістю цілісності. 
Одним з перших у постсоціалістичний пе-

ріод розвитку, коли нормативне регулювання 

податкових правовідносин все більше стало на-

бувати правових рис, на цілісність податку як 
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правового явища звернув увагу Конституційний 

Суд Російської Федерації. Зокрема, у Постанові 
Конституційного Суду РФ “Про перевірку кон-

ституційності статті 11
1
 Закону Російської Феде-

рації від 1 квітня 1993 року “Про державний ко-

рдон Російської Федерації” в редакції від 19 лип-

ня 1997 року” встановлено, що “встановити по-

даток чи збір – не означає тільки дати йому на-

зву, необхідне визначення в законі суттєвих еле-

ментів податкових зобов’язань… Таким чином, - 

резюмував КС РФ, - податок чи збір може вважа-

тися законно встановленим тільки у тому випад-

ку, якщо законом зафіксовані сутнісні елементи 

податкового зобов’язання, тобто, встановити по-

даток можна тільки шляхом прямого перераху-

вання у законі про податок сутнісних елементів 

податкового зобов’язання” [9, с.453]. 

Даний висновок КС РФ знайшов своє зако-

нодавче втілення та конкретизацію у ст.17 “Зага-

льні умови встановлення податків і зборів” чин-

ного Податкового кодексу Російської Федерації: 
“1. Податок вважається встановленим тільки у 

тому випадку, якщо визначені платники податку 

та елементи оподаткування, а саме: об’єкт опо-

даткування; податкова база; податковий період; 

податкова ставка; порядок обчислення податку; 

порядок і строки сплати податку. 2. В необхідних 

випадках при встановленні податку в акті зако-

нодавства про податки і збори також передбача-

ються податкові пільги та підстави для користу-

вання ними платником податків” [3, с.15-16]. 

Як переконує аналіз податкової практики, 

ключова системоутворююча роль при цьому на-

лежить податковій ставці. Саме тому вона разом 

з податковою базою зазнає найчастіших змін, є 

найдинамічнішим елементом юридичної конс-

трукції податку, забезпечує динаміку податків та 

оподаткування в цілому. На нашу думку, це їх 

природній стан. Адже приватний і публічний 

інтереси перебувають між собою у діалектичній 

взаємодії та боротьбі. Приватний інтерес постій-

но прагне мінімізувати відрахування у публічні 
фонди чи навіть повністю їх уникнути. Запобігти 

цьому, як переконує величезний історичний до-

свід, можна тільки з допомогою безперервних 

змін фіскальних елементів юридичної конструк-

ції податку, насамперед, податкової ставки та 

податкової бази. Тому щирі помилкові прагнення 

політичних еліт чи їх лицемірні обіцянки створи-

ти стабільне податкове право з незмінними на 

тривалий період фіскальними елементами юри-

дичної конструкції податку, особливо податко-

вими ставками і податковими базами, слід оці-
нювати, на нашу думку, з тих же методологічних 

засад, з яких оцінюються  ідеї і нерідко навіть 

намагання створити вічний двигун. 

Як бачимо, в органічних внутрішніх і зов-

нішніх зв’язках елементів юридичної конструкції 
податку втілюється її природна цілісність. Саме 

на цих зв’язках базується фундаментальна сис-

темність внутрішньої організації юридичної 
конструкції податку, система її взаємозв’язків із 
середовищем, з механізмами управління оподат-

куванням та їх розвитком, функціонування юри-

дичної конструкції податку в цілому. Дана суку-

пність її субстанційних властивостей, на нашу 

думку, виступає у якості системи методологіч-

них орієнтирів при дослідженні юридичної конс-

трукції податку. 

Зокрема, неупереджений функціональний 

аналіз юридичної конструкції податку дозволяє 

з’ясувати ще ряд її субстанціональних якостей. 

Насамперед це стосується структури самої конс-

трукції. У ній є незмінні та змінні величини. До 

перших належать суб’єкти податкового правові-
дношення – публічний суб’єкт в особі відповід-

ного бюджету чи фонду надходження податку і 
платник податку, тобто, всього тільки два край-

ніх елемента юридичної конструкції податку. 

Зміна хоча б одного з них з неминучістю веде до 

зміни даної юридичної конструкції податку ін-

шою конструкцією, оскільки у цьому випадку 

з’являються новий платник податку чи новий 

його одержувач. Усі ж інші її елементи – елемен-

ти оподаткування – не є постійними і в межах 

однієї і тієї ж юридичної конструкції податку мо-

жуть змінюватись і змінюються, одні часто, інші – 

рідше, а треті – й зовсім рідко. Тобто, загальна 

структура юридичної конструкції податку має ви-

гляд: платник податку – елементи оподаткування – 

публічний бюджет (фонд) надходження податку. 

Елементи оподаткування, в свою чергу, теж струк-

туровані у три групи: фіскальні елементи, органі-
заційні елементи та захисні елементи. 

Вивчення усієї сукупності внутрішніх та 

зовнішніх зв’язків між елементами оподаткуван-

ня засвідчує, що вони є двох типів – горизонта-

льні та вертикальні. Перший тип зв’язків прояв-

ляється у між груповій взаємодії елементів юри-

дичної конструкції податку. Другий тип зв’язків 

проявляється внутрі кожної з трьох груп елемен-

тів оподаткування, однак у різних групах по 

своєму. У групі фіскальних елементів доміную-

чими, визначальними є фіскальні зв’язки, що відо-

бражають і виражають фіскальну функцію подат-

ку, тоді як контрольні зв’язки, відображають і ви-

ражають контрольну функцію податку, є у ній по-

хідними від перших і підпорядкованими першим. 



І.І. Бабін 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 83 

В групі організаційних елементів юридич-

ної конструкції податку, навпаки, домінуючими, 

визначальними є організаційні, координуючі 
зв’язки, що насамперед відображають контроль-

ну функцію податку, тоді як фіскальні зв’язки, 

що втілюють фіскальну функцію податку на 

цьому етапі, відіграють відносно першої групи 

зв’язків підпорядковану роль. 

Такий стан речей, на нашу думку, дає доста-

тні підстави запропонувати концепцію первинних 

і вторинних якостей елементів груп елементів 

юридичної конструкції податку. У групі фіскаль-

них елементів такими первинними якостями є, без-
сумнівно фіскальні їх властивості, а контрольні 
властивості – вторинними. У групі організаційних 

елементів юридичної конструкції податку первин-

ними якостями є організаційні, контрольні якості, а 

фіскальні властивості – вторинними. 

Дещо специфічним є розташування у вер-

тикальному зрізі фіскальних і контрольних влас-

тивостей елементів у захисній групі елементів 

юридичної конструкції податку. У випадку по-

рушення прав та законних інтересів приватного 

суб’єкта податкового правовідношення, тобто, 

платника податку, первинну якість матимуть ор-

ганізаційні та контрольні властивості елементів 

даної групи, покликані відновити порушене пра-

во і законний інтерес платника податку. В разі ж 

порушення прав та законних інтересів публічно-

го суб’єкта податкового правовідношення пер-

винну якість матимуть фіскальні властивості еле-

ментів даної групи, покликані забезпечити по-

рушене право і законний інтерес цього суб’єкта. 

У таких елементів юридичної конструкції 
податку, як платник податку (приватний суб’єкт) 

та бюджет (фонд) надходження податку (одер-

жувач податку – публічний суб’єкт) первинні і 
вторинні якості зв’язків є протилежними: для 

платника податку первинним є фіскальний 

зв’язок, а організаційний, контрольний у класич-

ному варіанті завжди є вторинним, тоді як для 

публічного суб’єкта –одержувача податку (бю-

джет (фонд) надходження податку), навпаки, ор-

ганізаційний, контрольний зв’язок є первинним, 

а фіскальний – вторинним. 

Отже, функціональний аналіз вертикальної 
структури зв’язків елементів юридичної конс-

трукції податку приводить до висновку про на-

явність двох рівнів системи цих зв’язків та ієра-

рхію цих рівнів. Специфічним способом регулю-

вання багаторівневої ієрархії юридичної конс-

трукції податку слід вважати управління оподат-

куванням – різноманітні за формами та жорсткіс-

тю способи зв’язків рівнів, що забезпечують но-

рмальне функціонування та розвиток системи 

оподаткування. Оскільки ієрархічність будови 

юридичної конструкції податку є специфічною її 
ознакою як системи, постільки зв’язки управлін-

ня можна розглядати як один з характерних про-

явів системоутворюючих зв’язків. 

Системні характеристики юридичної конс-

трукції податку знаходять своє втілення у відпо-

відному категорійно-понятійному апараті, який 

на сучасному етапі розвитку науки фінансового 

права є ще не досить розвинутим. Зважаючи на 

неоднорідність явищ, що позначаються тими або 

іншими поняттями, а також на правову природу 

власне юридичної конструкції податку, весь ма-

сив системних понять, що її позначають та відо-

бражають, на нашу думку, доцільно розбити на 

декілька груп. 

Першу з цих груп утворюють поняття, що 

належать до описання внутрішньої будови 

юридичної конструкції податку. Сюди належать 

поняття “цілісність”, “елемент”, “зв’язок”, “від-

ношення”, “структура”, “організація” і “середо-

вище” та деякі інші. Більшість із зазначених 

явищ мають множинний характер. Наприклад, 

фіскальні елементи, організаційні елементи, за-

хисні елементи. Саме явища, що позначаються 

цими поняттями, наповнюють реальним змістом 

юридичну конструкцію податку. 

Друга група системних понять юридичної 
конструкції податку пов’язана з відображенням 

функціонування цієї конструкції і включає у 

себе поняття “функція”, “стійкість”, “рівновага” 

(у різних її формах), “регулювання”, “зворотній 

зв’язок”, “гомеостазис”, “управління”, “самоор-

ганізація” і т.д. 

Як неважко переконатися, “методологічна 

вага” різних системних понять далеко не однако-

ва, як різною є їх поширеність та затребуваність 

юридичною теорією і практикою. Одні з вище 

наведених системних понять мають суто специ-

фічний смисл і вживаються рідко (наприклад, 

гомеостазис), водночас інші поняття знаходять 

застосування не тільки у системних дослідженнях 

проблем оподаткування, але й в науці фінансового 

права, у юриспруденції в цілому. За цих умов, оче-

видно, є підстави для припущення про доцільність 

створення спеціального словника системних по-

нять оподаткування для законодавців та правоко-

ристувачів – потреба у ньому нагальна. 

Висновки.  Елемент юридичної конструк-

ції податку слід визначити як таку її складову 

частину, яка відображає якісно відмінний від ін-

ших правовий вимір податку та виконує лише їй 

властиву функцію у перерозподільних суспіль-
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них відносинах і не може бути поділена при збе-

реженні критерію поділу (у нашому випадку 

структурно-функціонального підходу) на ще ме-

нші складові частини поза втратою своєї право-

вої природи, без жодної з яких податок як систе-

мне явище не є вичерпно юридично визначеним. 

Оскільки елемент юридичної конструкції подат-

ку виступає у якості своєрідної межі можливого 

її поділу на складові частини в обраній системі 
координат, то власна будова елемента цієї конс-

трукції (чи його склад) не повинні братись до 

уваги при характеристиці юридичної конструкції 
податку в цілому, оскільки складові кожного з 
елементів уже не є складовими юридичної конс-

трукції податку як системи. Наяву достатні під-

стави стверджувати, що елемент юридичної 
конструкції податку не може бути описаний поза 

його функціональними характеристиками, адже з 
точки зору системи важливо насамперед не те, 

який субстрат елемента, а те, що робить, чому 

слугує елемент в межах цілого. В органічно цілі-
сній системі юридичної конструкції податку 

елемент цієї конструкції визначається насампе-

ред за його функціями: як мінімальна одиниця, 

здатна до відносно самостійного здійснення ви-

значеної функції. 
Оскільки податок як явище правової дійс-

ності є цілісним, то і юридична конструкція, по-

кликана забезпечити його реалізацію, наділена 

такою ж властивістю цілісності. Ця цілісність 

втілюється в органічних внутрішніх і зовнішніх 

зв’язках елементів юридичної конструкції подат-

ку. Саме на даних зв’язках базується фундамен-

тальна системність внутрішньої організації юри-

дичної конструкції податку, система її зв’язків із 
середовищем, з механізмами управління оподат-

куванням та їх розвитком, функціонування юри-

дичної конструкції податку в цілому. Дана суку-

пність її субстанційних властивостей виступає у 

якості системи методологічних орієнтирів при 

дослідженні юридичної конструкції податку. 
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Summary 

 

In the article from positions of naturally-positive doctrine of financial law on the basis of structurally 

functional analysis and instrumental approach of explaining of substantial  quality of legal construction of 

tax as the phenomen of law, elements are classified, that it is formed, legal nature opens up and the definition 

of legal construction of tax is given. 
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ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПЛАТЕЖІВ  

ЗА СПЕЦІАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 
Постановка проблеми. В Україні фізич-

ним та юридичним особам гарантується право 

спеціального природокористування, яке здійс-

нюється на підставі спеціальних дозволів, зареє-

строваних у встановленому порядку за плату для 

провадження виробничої та іншої діяльності. 
Чинним законодавством запроваджено розгалу-

жену систему платежів за спеціальне природоко-

ристування, але в умовах ринкової економіки 

вона не може реалізувати своє регулятивне при-

значення і виконує переважно лише фіскальну 

функцію – функцію наповнення державного бю-

джету. Методологічна нерозробленість нормати-

вної бази по встановленню та стягненню плате-

жів за користування природними ресурсами та їх 

адмініструванню створює фундамент для чис-

ленних спорів в правозастосовній практиці та 

теоретичних дискусій. В умовах недосконалості 
діючого законодавства про природоресурсні пла-

тежі проблема визначення їх правової природи 

залишається актуальною.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Реальна наукова мотивація та інтерес до розроб-

ки проблем платності за природокористування 

сформувалась в нашій державі лише у 80-х рр. 

ХХ ст. Однак питання ресурсних платежів роз-
глядались за відсутності комплексного їх аналі-
зу, дослідження носили несистематичний, випа-

дковий характер. Окремі її аспекти відображені в 

працях загального напрямку, зокрема, О.С. Кол-

басова, Т.В. Петрової, Б.Г. Розовського,  В.А. 

Сорокіна та інших авторів. Однак загалом право-

ві дослідження періоду 1970-1980 рр. скептично 

оцінювали ідею платності природокористування.  

Складна ситуація з розробкою категорії ре-

сурсних платежів і в наш час. Проблеми дослі-
дження та наукового аналізу правової природи ре-

сурсних платежів залишаються в стороні від осно-

вних напрямків творчих пошуків української фі-
нансово-правової науки. Глибинні, монографічні 
праці, які б зачіпали фундаментальну соціально-

правову природу даного виду платежів, відсутні.  
Чи не єдиними прикладами праць загаль-

нотеоретичного характеру в даній сфері є праці 
Т.В. Петрової, В.В. Костицького, А.А. Ялбулга-

нова [11, 21], де автори ґрунтовно розглядають 

економіко-правову природу механізму забезпе-

чення охорони та раціонального використання 

природних об’єктів, у т.ч. природу ресурсних пла-

тежів екологічного спрямування. Поряд з цим про-

блеми ресурсних платежів побічно розглядаються 

в працях А.В. Бризгаліна,  В.І.Гурєєва, С.А. Дзей-

това,  М.П. Кучерявенко, О.А.Музики, Н.Ю. При-

шви   та ін. [5, 7, 8, 13, 17, 22].    

Мета статті. Автор ставить перед собою за-

вдання проаналізувати ступінь наукової розробки 

проблеми, а також чинне законодавство, що регла-

ментує платність природокористування, сформу-

лювати власне бачення правової природи ресурс-

них платежів і визначити її основні детермінанти.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Відповідно до статті 2 Закону України „Про 

систему оподаткування” сукупність податків і 
зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів та 

до державних цільових фондів, що справляються 

у встановленому законами України порядку, ста-

новить систему оподаткування. До загальнодер-

жавних обов’язкових платежів Закон відніс, зок-

рема, рентні платежі, збір за геологорозвідуваль-

ні роботи, виконані за рахунок державного бю-

джету, збори за спеціальне використання приро-

дних ресурсів, за забруднення навколишнього 

природного середовища та за використання ра-

діочастотного ресурсу України [3, ст. 14] . 

Отже, всі природоресурсові платежі законо-

давець увів до податкової системи України. Це од-

на з головних формально-юридичних ознак даної 
категорії обов’язкових платежів, оскільки безпосе-

редньо впливає на механізм їх встановлення та 

справляння платниками, визначає коло повнова-

жень відповідних державних органів по їх стягнен-

ню, а також характер правових наслідків у разі по-

рушення платниками зобов’язань щодо їх сплати.  

Належність зборів за спеціальне природоко-

ристування до податкової системи нашої держави 

означає те, що при їх встановленні та стягненні 
уповноважені органи державної влади застосову-

ють податковий метод акумуляції грошових ресур-

сів до централізованих державних фондів коштів 

(бюджету). Отже, можна твердити про існування 

окремої групи норм податкового права, які скла-

дають інститут природоресурсних платежів.  

Разом з тим, у відносинах з природокорис-

тувачами держава виступає не лише як публіч-
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ний, виключно владний суб’єкт, але і як власник 

відповідних природних ресурсів (надр, вод, лісів 

тощо), що надає в користування юридичним та 

фізичним особам належні їй природні об’єкти, а 

отже, виступає в певній мірі у якості суб’єкта 

приватного права. В силу цього, відносини у га-

лузі спеціального природокористування носять 

змішаний, публічно-приватний характер, регу-

люються цілим комплексом галузей права (циві-
льним, господарським, адміністративним, приро-

доресурсним, екологічним, фінансовим). На наш 

погляд, дана обставина безпосередньо позначаєть-

ся на специфіці платежів за спеціальне природоко-

ристування і з необхідністю ставить питання про їх 

неподаткову природу. Зокрема, і проф. А.А. Ялбу-

лганов зазначає, що держава стягує обов’язкові 
платежі у сфері природокористування, будучи вла-

сником природних ресурсів, що дозволяє говорити 

не лише про податкову природу таких платежів, 

але і про їх концесійний характер [21, с. 14].  

Які ж ознаки та критерії дають підстави 

твердити про неподатковий характер природоре-

сурсних платежів?  

Так, до неподаткових платежів в Україні 
належать державне мито, реєстраційні збори, 

плата за ліцензії та інші послуги, що надаються 

державою, збори до державних цільових фондів, 

платежі, пов’язані з використанням майна, яке є 

державною власністю, доходи штрафи та платежі 
компенсаційного характеру, добровільні внески 

фізичних та юридичних осіб та ін. Отож, склад 

даної групи платежів вельми неоднорідний. Тому 

є потреба порівняти неподаткові доходи з подат-

ками, встановити грані відмінностей, щоб визна-

чити суть і призначення платежів за спеціальне 

використання природних ресурсів як різновиду 

неподаткових платежів, їх характерні риси. 

Зрозуміло, що одного методу стягнення 

коштів недостатньо для відмежування податків 

від неподаткових платежів. При стягненні подат-

ків держава застосовує податковий метод, для 

якого характерне встановлення державою обо-

в’язкових безвідплатних і беззворотних грошових 

платежів, що мобілізуються в бюджет у точно ви-

значених розмірах і в заздалегідь установлені стро-

ки [23, с. 43]. Застосовуючи цей метод, держава 

використовує спеціальні юридичні конструкції – 

суб’єкт податку, об’єкт оподаткування, одиницю 

оподаткування, ставку податку, строки сплати то-

що. Порівнявши, наприклад, порядок стягнення 

зборів з порядком стягнення податків, ми побачи-

мо, що вони фактично (за винятком способу нор-

мативного їх закріплення) не відрізняються.  

Також не прояснює ситуацію стосовно ви-

значення правової природи природоресурсних 

платежів їх закріплення в рамках податкової сис-

теми України та регулювання нормами податко-

вого права. На нашу думку, в жодному випадку 

не можна підходити до визначення правової при-

роди платежу, посилаючись лише на його фор-

мальні ознаки (нормативне закріплення та назву, 

встановлену законодавцем). Тому ми не підтри-

муємо позицію В.В. Левковича, який пропонує 

здійснювати поділ державних доходів на подат-

кові та неподаткові залежно від форми самих 

платежів і методів їх стягнення [13, с. 277]. 

На наш погляд, метод стягнення та нормати-

вно закріплена форма обов’язкових платежів мо-

жуть слугувати лише додатковими критеріями від-

межування неподаткових платежів (у т.ч. природо-

ресурсних) від податків. Прикладів невідповідності 
нормативної форми платежу його істинній право-

вій природі у вітчизняній, та, зокрема, близькій нам 

російській правовій системі податкового законо-

давства можна навести декілька [6, с. 202-211].   

Проблема визначення правової природи 

платежів за спеціальне використання природних 

ресурсів ускладнена ще й тією обставиною, що 

на даний час відсутня легальна дефініція податку 

та збору (більшість природоресурсних платежів 

позначена в законодавстві під терміном „збір”). 

Як зазначає М.П. Кучерявенко, законодавець 

свідомо не визначає понять категорій „податок”, 

„збір”, „мито”, цим усуваючись від складної дис-

кусійної проблеми їх розмежування. Звичайно, 

говорить автор, на сьогодні шлях формально-

юридичного переліку податків і зборів значно 

простіший [11, с. 71].  

Однак точне визначення і закріплення кате-

горій податку і збору сприятиме чіткому та одно-

манітному застосуванню норм податкового зако-

нодавства. Від чіткого визначення категорій подат-

ку і збору залежить успішність об’єктив-ного фор-

мування та закріплення компетенції податкових 

органів. Крім цього, без точного визначення цих 

категорій неможлива реалізація як фінансової, так і 
інших видів правової відповідальності [15, с. 41] . 

Чинне податкове законодавство при роз-
межуванні податку і збору використовує форма-

льний підхід, який на жаль себе не виправдовує. 

Залежно від того, під якою назвою закріплений 

той чи інший платіж у ст. 14 Закону України 

„Про систему оподаткування”, він фігурує в за-

конодавстві як збір або податок. 

Не набагато ліпше становище з диференціа-

цією обов’язкових платежів на податки та збори і 
на науково-теоретичному (доктринальному) рівні.  
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Стосовно правової природи платежів за 

спеціальне природокористування, то ми схильні 
розглядати їх саме в якості зборів, як різновиду 

неподаткових платежів. Як було зазначено вище, 

в законодавстві більшість платежів за спеціальне 

природокористування закріплено під терміном 

„збір”. Виняток становлять лише плата за спеціа-

льне використання надр і плата за використання 

лісових ресурсів та користування земельними 

ділянками лісового фонду [2, ст. 89], але в актах 

податкового і бюджетного законодавства вжива-

ється саме термін „збір”.  

Тому для розкриття правової природи ре-

сурсних платежів коротко з’ясуємо, які існують 

підходи в юридичній літературі до розуміння 

категорії збору і як це питання вирішується на 

нормативному рівні.  
У ст. 2 Закону України „Про систему опода-

ткування” дане збірне визначення податку і збору – 

це обов’язкові внески до бюджету відповідного 

рівня або державного цільового фонду, здійснюва-

ні платниками у порядку і на умовах, що визнача-

ються законами України про оподаткування. Дана 

дефініція не дає можливості виявити ознаки, які б 

відрізняли один платіж від іншого.  

Водночас  Податковий  кодекс  Російської  
Федерації  дає  визначення окремо для кожного 

виду платежів. Так, під податком розуміється 

обов’язковий та індивідуально безвідплатний 

платіж, що стягується з організацій та фізичних 

осіб у формі відчуження належних їм на праві 
власності, господарського відання чи оператив-

ного управління грошових коштів з метою  фі-
нансового забезпечення діяльності держави і   
(або) муніципального утворення. 

Відповідно збір – це обов’язковий внесок, що 

стягується з організацій та фізичних осіб, сплата 

якого є однією з умов вчинення у відношенні плат-

ників зборів державними органами, органами міс-

цевого самоврядування, іншими уповноваженими 

органами і посадовими особами юридично значи-

мих дій, включаючи надання певних прав чи вида-

чу відповідних дозволів (ліцензій) [4, ст. 8]. 

Шлях, обраний російським законодавцем, в 

цілому вдалий, відповідає розумінню податку та 

збору в загальній теорії податкового права (зок-

рема, акцентується увага на питанні відплатності 
двох платежів).  

Н.Ю. Пришва до зборів відносить обов’яз-
кові платежі, які сплачують юридичні та фізичні 
особи за вчинення державними органами, орга-

нами місцевого самоврядування, їх посадовими 

особами дій, які мають юридичне значення, або 

за надання платнику спеціальних прав, видачу 

дозволів, ліцензій, а також для забезпечення фу-

нкціонування системи державного пенсійного 

страхування [22, с. 245]. У вітчизняній науці в 

загальному під збором розуміють обов’язкові 
платежі юридичних осіб і громадян за послуги, 

або за певні права, що надаються державними 

органами, та мають відплатний, компенсаційний 

характер. На наш погляд, дане визначення досить 

узагальнене, в повній мірі не характеризує всі 
групи платежів, об’єднані під назвою  „збір”.   

Найбільш вдалим, на нашу думку, є визна-

чення збору Д.В. Вінницького. Він визначає збір як 

встановлене представницьким органом влади фіс-

кальне стягнення в грошовій формі, засноване на 

принципі часткової (неповної) еквівалентності, зу-

мовлене здійсненням уповноваженими органами 

публічної влади на користь платника певних дій, 

що мають юридичне значення, або зумовлене пе-

редачею платнику певних товарів (робіт, послуг), 
придбання яких у держави для нього є обов’язко-

вим за законом або вимушеним через наявність 

державної монополії у відповідній сфері [19, с. 37]. 

Аналізуючи юридичну конструкцію при-

родоресурсних платежів з урахуванням вищена-

ведених визначень, можна стверджувати, що во-

ни в цілому підпадають під категорію збору, не-

зважаючи на певну різноманітність їх легальних 

найменувань (збір, плата, платежі), і мають від-

мінну від податкової правову природу. Основ-

ною ознакою, яка дозволяє їх відмежувати від 

платежів податкового характеру, є саме індиві-

дуальна відплатність, яка притаманна й іншим 

видам зборів. Зобов’язання, яке виникає при спла-

ті природоресурсних платежів, завжди носить дво-

сторонній характер: платник вносить до бюджету 

плату за використання належних державі природ-

них ресурсів; в той же час держава зобов’язана за-

безпечити можливість платнику користуватися 

відповідними природними ресурсами (це її трива-

ючий у часі зустрічний обов’язок).  

Майновий обов’язок природокористувачів 

по сплаті ресурсних зборів на користь держави 

випливає з її права власності на більшість приро-

дних ресурсів, які мають важливе народногоспо-

дарське значення. Такий обов’язок, а відповідно і 
платежі (збори) за спеціальне природокористу-

вання мають глибоке історичне коріння і похо-

дять від суверенного права держави на отриман-

ня доходів у вигляді регалій (інколи під регалія-

ми розуміли власне вид виключних прав держа-

ви) [17, с. 295].  

Природоресурсні платежі виступають пе-

редумовою можливості реалізувати надане плат-

никові в дозвільному порядку право спеціально-
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го використання природних ресурсів. І хоча 

конструкція такого зобов’язання (публічно-

правового характеру) безпосередньо не закріпле-

на в законодавстві, вона, безумовно, присутня 

при застосуванні норм податкового та природно-

ресурсового права.  

Отже, саме індивідуальна відплатність і 
двосторонній характер відносин, у рамках яких 

виникає зобов’язання по сплаті природоресурс-

них платежів, є тією головною ознакою, яка до-

зволяє кваліфікувати їх в якості такого різновиду 

неподаткових платежів як збори.  

Однак, П.Євдокимов наголошує, що “кри-

терій відплатності не може використовуватись 

для розмежування понять податку і збору через 
абстрактність і недостатню визначеність. Сплата 

збору державі зумовлює вигоду платника, яка 

полягає в подоланні обмежень, установлених 

раніше тією ж державою. У такої вигоди немає 

жодної індивідуальної користі, матеріальної 
(майнової) цінності, вона має лише значення в 

загальній системі публічного правопорядку, в 

рамках якої вимушений діяти платник. Отже, 

потрібно вести мову не про індивідуальний, а 

про публічний (суспільний) характер отриманої 
вигоди,  і відповідно, не про індивідуальну, а про 

абстрактну відплатність збору (відплатність в 

соціально-економічному плані)” [9, с. 108].  

На нашу думку, ґрунтом для змішування 

правових категорій податку і збору може висту-

пати теорія обміну та її модифікації (одна із за-

гальних теорій податків). Відповідно до цієї тео-

рії податок розглядається як платіж, який спла-

чують громадяни за користування послугами 

„цивілізації”, що надаються їм державними ін-

ституціями [14, c.28]. Розв’язання проблеми роз-
різнення правової природи податків та інших 

обов’язкових платежів полягає якраз у диферен-

ціації рівня їх відплатності (загальносоціальний, 

характерний для податків і зборів [18, с. 125], та 

індивідуальний – притаманний виключно зборам 

як неподатковим платежам). 

Стосовно бачення індивідуальної відплат-

ності зборів (у тому числі і природоресурсних 

платежів) як абстрактної категорії є наслідком 

методологічної помилки. Поняття „відплатність” 

найкраще розроблене в теорії приватного права. 

Загальноприйнятим вважається, що відплатність 

в приватноправових зобов’язаннях передбачає 

наявність зустрічного майнового надання – од-

нак у жодному випадку мова не йде про його ек-

вівалентний характер. Його може і не бути, тобто 

еквівалентність не є обов’язковим елементом, 

характеристикою ознаки відплатності відносин 

зобов’язального характеру. Вона лише випливає 

із загальних засад цивільного права [1, ст. 1,3].  

Специфіка відносин, які регулюються пуб-

лічно-правовими методами полягає в тому, що 

наявність принципу юридичної рівності тут ви-

ключається. Однією зі сторін завжди виступає 

публічний суб’єкт, у нашому випадку – держава, 

яка володіє ознаками суверенітету. Тому говори-

ти про еквівалентність у майнових відносинах 

при таких умовах досить складно, тим більше, за 

наявності державної монополії (наприклад, у 

сфері природних ресурсів). Індивідуальна від-

платність визначається не еквівалентністю в 

майнових відносинах (у т.ч. публічно-правового 

характеру), а, як слушно зауважує П. Попов, 

двома аспектами, відповідно до яких обов’язко-

вий платіж (збір) є міновим наданням – це стосу-

ється платежів за користування природними 

об’єктами, і по-друге, платіж є відшкодуванням 

публічних збитків і витрат [20, 108].  

У відносинах по сплаті природоресурсних 

платежів платник наповнює державний бюджет, 

забезпечуючи дохід (ренту) держави від викори-

стання об’єктів її права власності (природних 

ресурсів). Держава, з іншого боку, забезпечує 

можливість платнику користуватися такими 

об’єктами, отримуючи відповідну вигоду, хоча й 

нееквівалентну розмірам платежів за використан-

ня відповідних об’єктів природи. Тому у відноси-

нах по сплаті природоресурсних платежів наявне 

зустрічне майнове надання, їм притаманні риси 

індивідуальної відплатності, що, безумовно, свід-

чить про їх неподаткову природу. 

Висновки. Отже, природоресурсні платежі 
мають неподатковий характер і представлені в 

фіскальній системі України переважно у вигляді 
зборів за спеціальне використання природних 

ресурсів. Вони  поряд з податками є одним з різ-
новидів обов’язкових платежів до бюджету. Ос-

новною ознакою, яка дозволяє їх відмежувати від 

податкових платежів, є індивідуальна відплатність 

– зобов’язання, яке виникає при сплаті природоре-

сурсних платежів, завжди носить двосторонній 

характер: держава надає платнику в спеціальне ко-

ристуватися належні їй на праві власності природні 
ресурси, а платник за це зобов’язаний періодично 

вносити до бюджету відповідну плату в установле-

них законодавством розмірах. 
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THE PROBLEMS OF LEGAL NATURE DETERMINATION OF PAYMENTS  

FOR SPECIAL USE OF NATURAL RESOURCES 

Summary  

In the article problems of definition of the legal nature of payments for natural resources use are consid-

ered. These payments are presented in Ukraine’s fiscal system mainly in the form of dues. Along with taxes 

they are one of kind of compulsory payments in the budget. The author argues for their non-tax nature, refer-

ring that the obligation which arises between state and payer always has reciprocal character. But as the basic 

feature which allows to distinguish them from taxes is an individual onerousness. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: НОВАЦІЇ, ІДЕЇ, ПРІОРИТЕТИ 

 
Постановка проблеми. Сьогодні пробле-

ма вдосконалення системи кримінального судо-

чинства стоїть так само гостро, як і п'ятнадцять 

років тому, хоча в нашій державі  органи право-

порядку продовжують свою невпинну діяльність 

по захисту своїх громадян від неправомірних 

посягань на їх законні права та інтереси, а вітчи-

зняні вчені-юристи постійно працюють над вдо-

сконаленням теорії кримінального права, кримі-
нального процесу та криміналістики з метою за-

безпечення потреб слідчої та судової практики.   

У ХХІ століття ми вступили не тільки з де-

якими невирішеними економічними, соціальними і 
політичними проблемами, але й значним рівнем 

злочинності, що завжди чутливо відображає реаль-

ний стан суспільного організму. В останні роки 

наша держава опинилися в умовах економічної 
кризи, загострення багатьох соціальних протиріч. 

Це, звісно, викликає наростання соціальної напру-

ги, девальвацію традиційних моральних цінностей, 

дестабілізацію громадського порядку, і, як наслі-
док, зростання злочинності, у тому числі організо-

ваної, особливо у кредитно-фінансовій, будівницт-

ві та інших сферах економіки. 

Ступінь наукової розробки проблеми. В 

основу даного дослідження лягли положення 

чинних нормативно-правових актів: Криміналь-

но-процесуального кодексу України, законів 

України «Про судоустрій», «Про статус суддів». 

Проблеми законодавчого регулювання криміна-

льно-процесуальної діяльності в Україні дослі-
джувались такими вченими, як М.М.Михеєнко, 

В.Т.Нор, В.П.Шибіко, В.М.Тертишник та ін. Ре-

зультатами їхніх досліджень стало визначення на-

прямів вдосконалення законодавчого регулювання 

кримінально-процесуальної діяльності в Україні, 
що грунтуються на новаціях, ідеях, здобутках як 

нашої держави, так і країн Європи, світу. 

Проте в умовах становлення та розвитку со-

ціальної, правової, суверенної, незалежної і демок-

ратичної держави в Україні та реального втілення 

принципу верховенства права виникає необхідність 

у проведенні  в життя радикальних новацій, ново-

введень по реформуванню органів правопорядку, 

кримінальної юстиції, особливо органів досудового 

розслідування як найважливішого інструменту по-

будови демократичного, соціального, правового 

громадянського суспільства. 

Мета статті полягає в дослідженні істори-

чного досвіду провідних країн Європи та світу в 

галузі нормативно-правового регулювання кри-

мінально-процесуальної діяльності, та вироблен-

ні пріоритетних напрямків реформування кримі-
нально-процесуального законодавства в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Ще в Древ-

ньому Римі говорили, що право є мистецтво доб-

ра і справедливості. Розуміння права завжди 

спиралося на загальне світорозуміння, світо-

сприйняття уявлення про закономірності існу-

вання природи і суспільства. Зміни у підходах 

філософського осмислення дійсності безпосере-

днім чином впливали на поняття права, визна-

чення його джерел і сутності, на оцінку самої 
можливості його пізнання, ролі і призначення  

його у суспільстві. 
В ст. 8 Конституції України (1996 р.) за-

кріплено один із основних принципів існування 

правової держави – це принцип верховенства 

права. На підставі цього Конституція України 

має найвищу юридичну силу, її норми є нормами 

прямої дії [1, с. 3]. 

Розбудова незалежної держави в Україні 
супроводжується низкою негативних явищ, зок-

рема, загостренням криміногенної ситуації, зрос-

танням рівня злочинності та появою її нових 

форм, у тому числі організованої. За цих обста-
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вин підвищуються вимоги до діяльності суду, 

органів правопорядку, кримінальної юстиції, 
особливо їх правового забезпечення. 

28 квітня 1992 року Верховною Радою 

України була прийнята Постанова «Про концеп-

цію судово-правової реформи в Україні», яка бу-

ла значним кроком у правовому полі, бо уперше 

в Україні на найвищому рівні закріплялися осно-

вні напрямки держави щодо створення нових 

законів, кодексів та інших нормативно-правових 

актів щодо врегулювання нових суспільних пра-

вовідносин. В цьому акті передбачалося прове-

дення даної реформи у декілька етапів. 

На першому етапі передбачалося внесення 

змін та доповнень до Закону «Про судоустрій», 

Кримінально-процесуального та Цивільного 

процесуального кодексів України про одноосо-

бовий судовий розгляд кримінальних та цивіль-

них справ, про судову перевірку законності аре-

шту або утримання під арештом громадянина, 

про забезпечення підозрюваному і обвинуваче-

ному права на захист, про підготовку і прийняття 

нових Законів, таких як «Про Конституційний 

Суд України», «Про статус суддів» і багато ін-

ших. Але було здійснено лише частину тих захо-

дів, які передбачалися.  

На другому етапі повинні були б бути ство-

ренні спеціалізовані суди: адміністративні, сімейні, 
у справах неповнолітніх, Вищого апеляційного су-

ду України, створення Слідчого Комітету і Інсти-

туту законодавства і правової реформи тощо.  

На третьому етапі планувалося проведення 

подальшої роботи по спеціалізації судів, вивчен-

ню і узагальненню ефективності судово-правової 
реформи, реалізації наукових програм по її удо-

сконаленню тощо. 

У 1995 році реформа загальмувала і набула 

вузько відомчого характеру. Одним з головних 

факторів такого перебігу подій стала відсутність 

фінансування реформи, хоча було прийнято ряд 

нових законів та внесено значні зміни у ряд чин-

них законів та нормативно-правових актів. 

10 грудня 1994 року розпорядженням Пре-

зидента України було утворено комісію з розробки 

нової редакції Концепції судово-правової реформи 

та було зобов’язано цю комісію до 28 лютого 1995 

року подати її проект. Ця Концепція була підготов-

лена, але були певні зауваження, тому президент-

ським розпорядженням від 22 листопада 1995 року 

було прийнято рішення утворити нову комісію для 

доопрацювання  цієї Концепції і термін її подання 

перенесли на 1 березня 1996 року.  

На підставі Указу Президента від 8 жовтня 

1997 року за №1128/97 було створено координа-

ційну раду з питань судово-правової реформи на 

чолі В.П. Пустовойтенко, основним завданням якої 
було доопрацювання Концепції судово-правової 
реформи; одночасно у Верховній Раді України бу-

ло створено постійну комісію з питань правової 
політики і судово-правової реформи. 

У червні-липні 2001 року були прийняті 
Верховною Радою України ряд законів, які внес-

ли дуже суттєві зміни та доповнення до багатьох 

чинних законів, у тому числі Кримінально-

процесуального кодексу України. 

7 лютого 2002 року був прийнятий новий 

закон «Про судоустрій України», в якому закрі-
пили важливі засади судочинства, види судочин-

ства, судову систему України, організаційні ос-

нови системи судів загальної юрисдикції, більш 

конкретний порядок підбору та призначення на 

посади професійних суддів, народних засідателів 

та присяжних. Хоча на сьогодні народні засіда-

телі та присяжні не приймають участь у здійс-

ненні правосуддя в Україні [2].   

Важливим напрямком правової реформи є 

вдосконалення кримінально-процесуального за-

безпечення. Залишається до кінця не вирішеним і 
питання про прийняття нового Кримінально-

процесуального кодексу України, бо чинний ще 

прийнятий у грудні 1960 року, хоча наші сусіди 

по СНД: Російська Федерація прийняла новий 

КПК у грудні 2001 року, Республіка Бєларусь – у 

червні 1999 року, Грузія – у лютому 1998 року. 

Необхідно зазначити, що у 1993 році вже були 

підготовленні двома робочими групами – Верхо-

вної Ради України і Кабінетом міністрів України 

свої проекти КПК, але вони мали багато вад, то-

му і не були прийнятті. В наступні роки продов-

жувалася робота над проектами кодексу. У трав-

ні 2003 року Верховною Радою України прийня-

тий у першому читанні проект КПК, підготовле-

ний робочою групою Верховної Ради України, 

але велика кількість зауважень до нього та скла-

дна політична ситуація в Україні не прияють 

можливості завершити даний процес і не дозво-

ляють на даному етапі прийняти цей важливий 

законопроект. 

В історичному розвитку в кожній державі 
кримінально-процесуальні форми мають свої 
особливості. Так, наприклад, класична європей-

ська форма кримінального процесу, яку часто 

називають змішаною формою, представляє зде-

більшого романо-германську правову систему 

сучасності. Ця форма свої початки взяла від 

Кримінально-процесуального кодексу Франції 
1808 року. Період з кінця ХVIII та початок XIX 

століть характеризується великими політичними 
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та правовими прогресивними змінами (Деклара-

ція прав і свобод людини, Цивільний кодекс та 

інші актуальні і змістовні ідеї юриспруденції), 
що на багато років обумовили розвиток криміна-

льно-процесуальної науки в Європі. Французька 

модель була перейнята Австрією, Італією, Німе-

ччиною, Росією, Іспанією, Україною та іншими 

країнами Європи. 

Дана форма кримінального процесу харак-

теризується чітким розмежуванням на дві основ-

ні стадії: досудове провадження – дізнання і до-

судове слідство, і судовий розгляд, здійснюваний 

в умовах гласності з дотриманням принципу зма-

гальності сторін. 

Англосаксонська модель (змагальна форма 

кримінального процесу), характеризує систему 

загального права і базуючись на традиціях анг-

лосаксонського права, віддає перевагу не стільки 

ініціативній діяльності правоохоронних органів, 

скільки самим потерпілим громадянам: криміна-

льний процес починається, як правило, з ініціативи 

потерпілого, а потім розгортається як суперечка 

між обвинувачем і обвинувачуваним. Тут головну 

роль відіграє судове слідство з його характерними 

атрибутами гласності і змагальності. Досудове роз-
слідування або зовсім не провадиться, або має ско-

рочений, спрощений характер. 

Багатовіковий досвід розвитку криміналь-

ного правосуддя призводить до наближення 

зближення двох моделей судочинства. У бага-

тьох країнах Європи: Франція, Німеччина, Авст-

рія, Росія, Білорусія  має місце така стійка тенде-

нція розвитку кримінального процесу, як забез-
печення встановлення істини при одночасному 

зміцненні гарантій захисту прав і свобод люди-

ни; доцільне спрощення процедури досудового 

розслідування і забезпечення процесуальної еко-

номії; диференціація процесуальної форми зале-

жно від тяжкості й очевидності злочину; спро-

щення процедури розслідування по справах про 

малозначні злочини; збільшення обсягу й удо-

сконалювання механізму реалізації повноважень 

захисника; зміцнення прав потерпілих, включа-

ючи встановлення інституту компенсації заподі-
яного їм збитку за рахунок держави; широке ви-

користання в доказуванні матеріалів оперативно-

розшукової діяльності і так званого технічного 

документування. 

Хоча в сучасній теорії держави і права іс-

нує два види права: англосаксонське та контине-

нтальне, в теорії кримінального процесу визна-

чають три види досудового провадження: 1) анг-

лосаксонське, 2) французьке, 3) німецьке. 

Так, розкриваючи загальні поняття та істо-

ричні форми кримінального процесу, Михеєнко 

М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. висловлюють дум-

ку, що на протязі існування людства були три 

історичні форми кримінального процесу в усіх 

його аспектах: 1) обвинувальний (змагальний), 2) 

інквізиційний (слідчо-розшуковий), 3) змішаний 

(континентальний) [3, с. 3]. 

Ці автори підкреслюють, що історично 

вказані форми послідовно змінювалися одна од-

ною. Водночас вони продовжують співіснувати в 

сучасному людському суспільстві. Поєднання 

історичного типу та історичної форми криміна-

льного процесу називається видом кримінально-

го процесу. Наприклад, ми можемо говорити про 

рабовласницький, феодальний чи буржуазний 

обвинувальний процес. При цьому, звичайно, у 

різних історичних типах держав одна й та ж фо-

рма кримінального судочинства зазнає певних 

змін, має свої модифікації, зберігаючи принци-

пову, вихідну основу побудови [3, с. 4].        

При розгляді названих форм кримінально-

го процесу докладніше, зазначається, що обви-

нувальний (змагальний) кримінальний процес  

полягав в тому, що порушення справи й увесь її 
подальший хід визначаються діями, зусиллями, 

ініціативою обвинувача (як правило потерпіло-

го), і залежав від нього. Суд розпочинав розгляд 

справи тільки на прохання обвинувача. Згідно з 
цим обвинувальний процес зводиться в основно-

му до розгляду в судовому засіданні. Розсліду-

вання справи до безпосереднього судового роз-
гляду майже не ведеться, оскільки збирання до-

казів та їх подання в суд покладаються на сторо-

ни обвинувачення і захисту. 

Така форма кримінального судочинства мала 

місце в рабовласницьких державах під час рабо-

власницької демократії, зокрема в Стародавній 

Греції в VІ i V ст. до н.е. (геліея, суд геліастів) і 
Стародавньому Римі до ІІ ст. н.е. (постійні квестії). 
Основними джерелами доказів були показання сві-
дків і визнання обвинуваченим своєї вини. Допус-

калися також речові докази й документи. 

Обвинувальний процес існував і в феода-

льних державах у період раннього  феодалізму, 

але мав певні відмінності порівняно з обвинува-

льним процесом рабовласницьких держав: 1) су-

ддею був сам феодал або його уповноважений; 2) 

найважливішими складовими процесу були су-

довий поєдинок (на Русі він називався “поле”) та 

ордалії (“суд божий”), тобто проводилося випро-

бування водою, вогнем і залізом, а також шляхом 

релігійної присяги (клятви); 3) участь у процесі 
“співприсяжників”, які не давали суду показів по 
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суті справи, а тільки підкріплювали під присягою 

твердження тієї сторони (обвинувача чи обвину-

ваченого), яка їх виставила. 

Обвинувальний процес вівся без досудово-

го слідства. Обвинувач, звернувшись безпосере-

дньо в суд, викладав перед ним свою скаргу 

(причому вимагалася певна, твердо встановлена 

законом або звичаєм формула обвинувачення). 

Потім в обвинуваченого з’ясовували, чи визнає 

висунуті проти нього обвинувачення. Якщо обви-

нувачений їх визнавав, розгляд закінчувався, і суд-

ді виносили вирок, а якщо заперечував, судді по-

чинали вивчення доказів і допит свідків [3, с. 5-6]. 

Такий вид судочинства існує сьогодні в ба-

гатьох сучасних державах світу. Класичним зра-

зком обвинувального (змагального) судочинства 

є кримінальне судочинство  Великої Британії та 

США, про що мова піде дещо пізніше. 

Іншою формою кримінального процесу 

(судочинства) є інквізиційний (слідчо-розшуко-

вий), який полягає в тому, що цей процес являв 

собою досудове розслідування і судовий розгляд 

винесення вироку були по суті його доповнен-

ням. Досудове розслідування складалося з зага-

льного та спеціального. Загальне (генеральне) 

досудове розслідування здійснювалося до 

пред’явлення обвинувачення. Обвинувачений на 

цій стадії фігурував як запідозрена особа. Його 

могли тримати під арештом, не оголошуючи суті 
обвинувачення й позбавивши будь-якої можли-

вості захищатися. Допитували його в порядку, так 

званого, сумарного допиту, тобто без пред’явлення 

обвинувачення. Суддя-слідчий (інквірент) був пов-

новладним господарем розслідування. Спеціальне 

досудове розслідування було наступною стадією. 

Тут уже фігурував  обвинувачений, якому пред’яв-

лялось обвинувачення, і проводився допит по суті 
тих фактів, які йому інкримінувалися (за пунктами 

обвинувачення) [3, c. 6-9]. 

Після досудового розслідування справу 

вирішував суд на основі спеціальної доповідної 
записки (екстракту), в якій підсумувалися пись-

мові матеріали розслідування і з них робилися 

виписки (витяги). 

В той час панувала теорія формальних (або 

легальних) доказів. Основним доказом достатнім 

для засудження, “царицею доказів” вважалося 

визнання обвинуваченим своєї вини у вчиненні 
злочину, і саме для здобуття  цього доказу  за-

стосовувалися різні катування. Крім того, одно-

значні показання двох свідків вважалися повним 

доказом. Показання свідків розцінювалися залежно 

від особи свідка. У “Воїнському статуті” Петра І 
було закріплено: “Коли хто визнає, що він винен, 

тоді подальше доказування не потрібне, бо власне 

зізнання є найкраще свідчення в світі”.  

Все це інквізиційне судочинство залишило 

після себе погану пам’ять, особливо у народів 

Західної і Центральної Європи, яке було скасо-

ване в кінці ХVIII ст. (Франція) та в середині 
ХІХ ст. – після буржуазних революцій, в Росії – 

судової реформою 1864 року. Нині інквізиційне 

судочинство залишається в державах з диктатор-

ською формою правління, де застосовуються ка-

тування до підозрюваних та обвинувачених. 

Третя форма кримінального процесу (су-

дочинства) – це змішана (або континентальна), 

яка полягає в тому, що розслідують кримінальні 
справи поліція й слідчий суддя, який входить до 

складу суду й формально не залежить від проку-

рора. Кримінальне переслідування (криміналь-

ний позов) обвинуваченого перед слідчим суд-

дею здійснює прокурор. Він наділений повнова-

женнями, які забезпечують його вплив на хід 

розслідування справи. В процесі досудового роз-
слідування обвинувачений має ряд процесуаль-

них прав, але в цілому воно будується за схемою 

інквізиційного судочинства (процесу). Коли ж 

справа надходить до суду, вона розглядається 

гласно й усно, діє принцип безпосередності, зма-

гальності, вільної за своїм внутрішнім переко-

нанням оцінки доказів суддями, обвинувачений 

має право на захист. Така форма кримінального 

судочинства виникла вперше у Франції після ре-

волюції 1789-1794 років, яка прийшла в Європу 

на зміну інквізиційному процесу епохи феодалі-
зму. Свого класичного виразу ця форма набула в 

Кримінально-процесуальному кодексі Франції 
1808 року за правління Наполеона І. В ньому за-

кріпилися такі важливі засади кримінального 

судочинства, як “заборона повороту до гіршого”,  

незалежність суддів, гласність судового процесу 

та деякі інші новації. Дещо пізніше – в середині 
ХІХ століття після буржуазних революцій в За-

хідній Європі, така форма була закріплена у від-

повідних процесуальних законах багатьох дер-

жав світу, за винятком Великої Британії, тому 

почав називатися континентальною формою. В 

Росії така форма кримінального судочинства бу-

ла закріплена тільки в 1864 році  Статутом кри-

мінального судочинства. В ХХ столітті і по ни-

нішній час континентальна форма кримінального 

судочинства закріплена в багатьох державах Ла-

тинської Америки, Азії і Африки [3, с. 9-10]. 

В.М. Тертишник висвітлюючи історію 

кримінального процесу Франції, Німеччини, Ро-

сії та інших країнах світу, зазначає, що лише в 

1959 році у Франції прийнято новий кодекс, який 
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містить понад 800 статей і характеризується ви-

соким рівнем законодавчої техніки [5, с.1066]. 

Французьке судочинство складається з чо-

тирьох класичних стадій: досудове розслідуван-

ня; судовий розгляд; оскарження вироку в апе-

ляційному і касаційному порядку; виконавче 

провадження. 

В кримінальному кодексі Франції криміна-

льні діяння поділяються на три категорії: 1) зло-

чини – діяння, за які передбачається довічне або 

довгострокове позбавлення волі; 2) делікти – ді-
яння, які караються позбавленням волі від двох 

місяців до п'яти років чи штрафом понад 2 тис. 

франків (євро); 3) проступки –  незначні діяння, 

які можуть каратись позбавленням волі на строк 

не більш як до двох місяців чи штрафом до 2 тис. 

франків (євро). 

Досудове розслідування є обов'язковим 

лише в справах про злочини і проваджується в 

двох формах: поліцейське розслідування (діз-
нання) та попереднє судове розслідування – по-

переднє слідство. 

Дізнання або поліцейське розслідування 

здійснюється судовою поліцією: офіцерами су-

дової поліції, агентами судової поліції, жан-

дармами, інспекторами та комісарами поліції. 
Крім того, правом провадження поліцейського 

розслідування наділені прокурори, а також мери 

міст і їхні помічники. В законі не передбачено 

складання процесуального акта, який означав би 

початок поліцейського розслідування (дізнання), 

зокрема, і кримінального процесу, у цілому. Таке 

поліцейське розслідування здійснюється у двох 

видах: початкове дізнання і розслідування в пов-

ному обсязі по справах про очевидні діяння (спра-

вах, по яких попереднє слідство не обов'язково). 

Поліцейське розслідування завершується 

складанням заключної доповіді, яка разом з усі-
єю справою передається в прокуратуру для ви-

рішення питання про порушення публічного 

кримінального позову. У нескладних справах 

заключна доповідь не складається. 

Судове слідство здійснюється слідчим суд-

дею (у царській Росії були судові слідчі), який при-

значається Президентом республіки (видається де-

крет) за поданням міністра юстиції і перебуває в 

подвійному підпорядкуванні – суду і прокуратури. 

У справах, по яких попереднє слідство обов'язкове, 

поліція традиційно здійснює початкове дізнання – 

проводить невідкладні слідчі дії.  Участь адвоката 

у справі розпочинається з моменту виклику обви-

нувачуваного до слідчого судді. 

Слідчий суддя може проводити всі слідчі дії 
самостійно або може давати письмові доручення на 

їх проведення посадовим особам судової поліції. 
Визнання обвинуваченим своєї вини у 

Франції, на відміну від кримінального законо-

давства США, не є вирішальним доказом і не 

тягне за собою спрощення подальшої процедури 

розгляду справи. 

Після проведення досудового слідства спра-

ва передається на розгляд обвинувальної камери 

апеляційного суду, яка є своєрідним слідчим орга-

ном другої інстанції та органом віддання до суду. 

На цій стадії вирішується питання про повернення 

справи на додаткове розслідування. Основна маса 

справ, які надійшли в суд після досудового слідст-

ва, розглядається в суді присяжних. 

Протягом довгого періоду часу криміналь-

но-процесуальне право Німеччини, зазначає В.М. 

Тертишник, мало найбільшу схожість з криміна-

льним процесом Росії та України. Проте тен-

денція, що намітилася, до спрощення процесуа-

льної форми зайшла так далеко, що призвела до 

фактичної ліквідації в 1974 році інституту попе-

реднього слідства [5, с. 1068]. В цій державі кри-

мінальне судочинство починається з заяви про 

злочин. Усні заяви заносяться до протоколу. По-

передня перевірка заяв про злочини здійснюється 

шляхом провадження дізнання. З метою закріп-

лення слідів поліція вправі при провадженні діз-
нання здійснювати невідкладні слідчі дії. Зібрані 
матеріали передаються прокуратурі або дільнич-

ному судді. Щоб прокурор порушив публічне 

обвинувачення, то необхідна наявність достат-

ньої підозри, яка вказує на можливість осуджен-

ня підозрюваного. 

В цілому, сучасний кримінальний процес 

Німеччини відрізняється поєднанням старих 

консервативних правил і нових демократичних 

засад: обов’язковість обґрунтування утримання 

під вартою, ознайомлення обвинувачуваного зі 
справою по закінченні розслідування; обмеження 

терміну утримання обвинувачуваного під вартою 

шістьма місяцями. 

Захисника можна відсторонити від участі в 

процесі, якщо він зловживає своїм правом відві-
дування підзахисного в місцях його утримання 

під вартою, якщо він підозрюється в конспірати-

вних контактах з обвинувачуваним, якщо його 

дії створюють загрозу безпеці ФРН.  Розсліду-

вання кримінальних злочинів здійснюють в ос-

новному поліцейські служби, що знаходяться у 

підпорядкуванні федеральній владі і міністерств 

внутрішніх справ відповідної землі. Але на під-

ставі ст. 163 КПК ФРН обов’язки по розсліду-
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ванню злочинів і кримінальному переслідуван-

ню, покладено як на кримінальну, так і охоронну 

(уніформіровану) поліцію (загальнополіцейські 
частини). На підставі чого було здійснено роз-
межування повноважень між кримінальною по-

ліцією, на яку покладено обов’язки по розсліду-

ванню тяжких і складних злочинів, та на загаль-

нополіцейські частини покладено обов’язки по 

розслідуванню незначних злочинів та правопо-

рушень, а також розслідування злочинів серед-

ньої тяжкості по дорученню вищестоящих полі-
цейських органів. 

В ст. 97 КПК ФРН закріплені додаткові га-

рантії недоторканності особистого життя грома-

дян, а саме встановлюється, що не підлягають 

вилученню: матеріали переписування між обви-

нуваченим і особами, які мають право відмови-

тися від давання показань (крім співучасників 

злочину); замітки осіб, яким надано право імуні-
тету свідка; інші матеріали (наприклад, дані лі-
карських досліджень), на які поширюється право 

імунітету свідка. Суддя проваджує слідчі дії в 

справах про тяжкі злочини, віднесені до підсуд-

ності суду присяжних [5, с. 1068]. 

У кримінальному процесу ФРН діє прин-

цип заборони доказування, що полягає у встано-

вленні певних меж, у забороні отримання доказів 

любим шляхом, бо у такому випадку чи це буде 

абсолютним благом [6, с. 424].    

Коротко про особливості кримінального 

процесу США. Як зазначають дослідники, що 

США – країна великого рівня як добробуту, так і 
злочинності. За даними дослідників, у США до-

сить великій рівень злочинності.  Злочини проти 

життя людини набули небувалого розмаху. До 

ХХІ століття починаючи з 1865 року на кожного 

третього президента США мав місце замах, а 

кожен п'ятий загинув внаслідок злочину. В 

якійсь мірі згадані вище обставини обумовили 

створення численних поліцейських органів та 

надання їм великих повноважень, У Вашингтоні 
до 10 поліцейських на тисячу жителів. Серед по-

ліцейських органів 40 тисяч організацій зі шта-

тами понад 4000 тисяч осіб. 

Аналізуючи кримінальний процес США, 

неважко помітити його не послідовність. З одно-

го боку, законодавчо, декларуються  багато слу-

шних загальнолюдських цінностей: свобода, вла-

сність, “мій будинок — моя фортеця” тощо.  З 

іншого боку, в галузевих інститутах криміналь-

ного процесу методично руйнуються найнеобхі-
дніші гарантії прав і свобод. Так, за наявності 
“достатніх підстав” співробітник поліції або слі-
дчого органу складає заяву про видачу ордера на 

арешт або ордера на обшук. Під обшуком розу-

міється будь-яке вторгнення в сферу приватного 

життя громадян, якщо людині, суспільству чи 

державі загрожує небезпека. 

Поліція з заявою про видачу ордера на арешт 

звертається попередньо в атторнейську службу, а 

потім уже до магістрату. На атторнейську службу 

покладена функція обвинувачення. Атторнейська 

служба США — інститут, який не має аналогів у 

світі. Проте в сфері запобігання і протидії злочин-

ності повноваження атторнея, по суті, аналогічні 
повноваженням прокурора в інших країнах. Без 
узгодження з даною особою видача ордера на 

арешт практично малоймовірна. 

Ордер на арешт набирає сили після затвер-

дження магістратом. Під магістратом розумієть-

ся суддя, що володіє повноваженнями по одно-

особовому вирішенню справ про малозначні 
кримінальні діяння. Таким правом наділені всі 
судді федеральних судів США. 

Видача ордера на арешт є процесуальним 

актом; який означає порушення кримінальної 
справи. Ордер на арешт, крім того, що служить 

юридичною підставою для взяття особи під вар-

ту, виконує також функцію акта, за допомогою 

якого формулюється обвинувачення. Нерідко він 

є першопочатковим, а по деяких справах і оста-

точним актом обвинувачення. Роз'яснення при-

чин арешту, викладених в ордері, виконує функ-

цію акта пред'явлення обвинувачення. 

Водночас, у кримінальному процесі вста-

новлено раціональне правило: ніхто не повинний 

примушуватись до давання показань проти само-

го себе. Ця гарантія права на захист розглядаєть-

ся як привілей проти самозвинувачення. За-

арештований вправі відмовитися від відповідей 

на будь-які питання, відповіді на які можуть бути 

використані як доказ проти нього. 

Угода про визнання вини в кримінальному 

процесі США заслуговує особливого аналізу. 

Інститут “угода про визнання провини”, імено-

ваний іноді контрактом, застосовується в США 

вже понад 150 років. Близько 88% справ вирішу-

ється з використанням цього сугубо американсь-

кого винаходу “невдалого гаранта правосуддя”. 

В сучасному законодавстві угода про визнання 

провини одержала закріплення в правилі 11 (п. 

Е) Федеральних правил кримінального процесу в 

окружних судах США (1997 р.). 

Угода про визнання провини (рlеа 

bагqаіnind) – письмова угода обвинувачуваного і 
захисника, з одного боку, й обвинувачення, з ін-

шого боку, в якому сторони домовляються про 

конкретне розв'язання кримінальної справи, 
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включаючи всі пункти обвинувачення і покаран-

ня обвинувачуваного. На практиці суть такої 
угоди зводиться до того, що обвинувачуваний 

визнає себе винним у менш тяжкому злочині, ніж 

фактично вчинив, а в обмін на це особа, що під-

тримує обвинувачення, вимагає призначення 

більш м'якого покарання, ніж те, яке могло б бу-

ти, що і забезпечує суд. 

Як і у Великій Британії, у США передбача-

ється два види кримінального переслідування: 

провадження зі складанням обвинувального акта 

або інформації (про фелонії) і сумарне прова-

дження (в справах щодо менш небезпечних зло-

чинів – місдімінорів). Фелонія – злочин, який 

карається стратою або тюремним ув’язненням на 

термін більше одного року. Місдімінори – зло-

чини, які караються позбавленням волі на строк 

до одного року  або штрафом. 

У США відсутня єдина форма досудового 

розслідування. Слідство провадиться майже 50 

різними органами. Серед федеральних органів 

розслідування найчастіше функцію досудового 

розслідування здійснюють ФБР (федеральне бю-

ро розслідувань), Служба розслідувань і безпеки 

Міністерства торгівлі, Бюро по наркотиках та 

Секретна служба Міністерства фінансів, Федера-

льне бюро іміграції і натуралізації, Митне бюро і 
багато інших. Нарівні з виконанням контррозві-
дувальної діяльності в компетенції ФБР до 200 

найбільш небезпечних видів злочинів, розсліду-

ванням яких займається відділ кримінальних 

розслідувань (справи про пограбування банків 

або злочини на території декількох штатів, шпи-

гунство, викрадення людей тощо). Розслідуван-

ням займаються поліцейські органи штатів (кра-

діжки, грабежі та інші злочини, відповідальність 

за які передбачена законами окремих штатів), а 

також шерифи. Серед поліцейських органів 40 

тисяч організацій (до речі, в штаті Гаваї поліція 

відсутня). До них відносяться: поліція федераль-

ного правління, поліція штатів, поліція міст і по-

селень, поліція корпорацій та підприємств. У 

структурі багатьох поліцейських організацій ді-
ють відділи розслідувань, відділи детективів та 

криміналістичні лабораторії. 
Саме попереднє розслідування починаєть-

ся, як правило, після порушення переслідування 

за скаргою потерпілого. Після надходження ма-

теріалів розслідування в суд передбачається по-

переднє слухання справи. Обвинувальний акт 

підлягає затвердженню Великим журі — органом 

віддання до суду, який являє собою колегію при-

сяжних (у федеральних судах 16-23 чоловіки). 

Велике журі може виступати і як орган розсліду-

вання. Засідання відбувається при закритих две-

рях. Винесена Великим журі або магістратом 

постанова про віддання обвинувачуваного до 

суду затверджується обвинувачем, а потім офі-
ційно подається обвинувачуваному. 

Аналізуючи особливості кримінального 

процесу у Великій Британії, В.М. Тертишник 

підкреслює, що він характеризується тим, що 

дотепер немає свого кримінально-процесуаль-

ного кодексу, діють такі правові інститути, які 
виникли ще декілька століть тому, а саме судо-

чинство ґрунтується на більше ніж 300 законо-

давчих актах і численних судових прецедентах. 

У сучасному кримінальному процесі нерідко 

юристи Великої Британії ще використовують 

“Велику хартію вільностей” 1215 року для об-

ґрунтування права кожної людини бути судимою 

собі рівними [5, с. 1080]. 

В цілому кримінально-процесуальне право  

складається з загального (неписаного) права – 

права, заснованого на прецедентах, і статутного 

права – правових норм, викладених в окремих 

парламентських актах. Прецедентами вважають-

ся справи, які приймаються за зразок при вирі-
шенні відповідних правовідносин. Головним чи-

ном прецедентами виступають рішення Апеля-

ційного суду і Палати лордів, офіційне опубліку-

вання яких почалось з 1865 року. Кримінальне 

судочинство здійснюється за участю мирових 

судців і присяжних Суду Корони. 

Протягом XX століття у цій державі були 

прийняті закони про докази, обвинувальні акти, 

суди присяжних, юридичну допомогу, мирових 

судців, про магістратські суди, про кримінальне 

правосуддя. Але ці закони не були кодифіковані 
в один кодекс. 

Форма здійснення кримінального судочин-

ства, так само як і в кримінальному процесі 
США, розділяється на сумарне провадження і 
провадження по справах з обвинувальним актом. 

Обвинувальним актом передбачається про-

вадження розслідування тих  справ, які прова-

дяться поліцією, і закінчується наданням поліці-
єю доказів та інших матеріалів у службу держав-

них обвинувачів. Державний обвинувач оцінює 

подані матеріали, керуючись двома критеріями: 

«реалістичною перспективою» справи в суді і 
наявністю суспільного інтересу. 

Досудове розслідування може провадитись 

також коронерами – посадовими особами 

графств, які призначаються з числа досвідчених 

адвокатів чи лікарів зі знаннями права. Коронери 

розслідують справи, в яких є труп людини та 

ознаки неприродної її смерті. 
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Судовий розгляд у Великій Британії має 

схожість з судочинством в США. Він складаєть-

ся з: дослідження доказів обвинувачення, дослі-
дження доказів захисту, напутнє слово судді; ви-

несення присяжними вердикту; призначення суд-

дею покарання на підставі вердикту. Окремий ви-

рок не виноситься. Суд присяжних розглядає спра-

ви, в яких обвинувачений не визнав себе винним, і 
працює в складі 12 засідателів. Щорічно в Англії та 

Уельсі різними судами засуджуються понад півто-

ра мільйона людей за сумарні злочини, що стано-

вить майже 98% усіх кримінальних справ. 

Підводячи підсумок розгляду особливості 
кримінально-процесуального права США і у Ве-

ликій Британії, необхідно зазначити, що залиша-

ється його недостатня кодифікованість і наяв-

ність значної кількості норм так званого преце-

дентного права. Це утруднює громадянам самим 

здійснювати свій захист (важко розібратися в 

законодавстві), створює умови для того, щоб ад-

вокат завжди був шановною і потрібною люди-

ною, а його професія була б популярною [8]. 

Висновки. Вище викладене дозволяє зроби-

ти висновок, що сьогодні кримінальний процес в 

Україні в своїй основі також має змішану форму, 

тобто слідчо-судову. Хоча в нашій державі продо-

вжується судово-правова реформа, що стосується і 
кримінального судочинства – у Верховній Раді 
України розглядається проект нового Криміналь-

но-процесуального кодексу, в якому пропонується 

ввести нові форми судочинства: суди присяжних, 

адміністративні суди та інше, хоча при цьому до-

датково збільшено судові ланки – практично до 

чотирьох, до 2001 року їх було лише три [7; 9]. 

На нашу думку, кримінальне судочинство 

має розвиватися у напрямку усунення або посла-

блення інквізиційних елементів у досудовому 

розслідуванні та посилення гарантованих прав і 
свобод особи,  все більшого розвитку участі в 

судочинстві потерпілого або його представника, 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та їх 

захисників, а також привести у відповідності з 
Конституцією України повноваження прокурора, 

бо в ній не передбачається провадження досудово-

го слідства прокурором чи слідчим прокуратури.  

Нове Кримінально-процесуальне право і 
все українське судочинство повинно передбачати 

і забезпечувати: по-перше, докорінне комплексне 

реформування досудових стадій, алгоритмів та 

безпосередньої процедури діяльності органів до-

судового розслідування: по-друге, втілення в 

практику доктринально нових підходів у сфері 
кримінального правосуддя; по-третє, кардиналь-

ні зміни щодо гарантування прав і свобод люди-

ни; по-четверте, формування переконаності осо-

би, суспільства і держави в реальній дієвості 
принципу верховенства права відповідно до ви-

мог ст. 8 Конституції України; в – п`ятих, довіру 

громадян України до інститутів влади загалом, і 
до органів правопорядку, правосуддя та досудо-

вого розслідування – зокрема; в – шостих, рівно-

правність сторін та чіткого розмежування за-

вдань і процедури на судовому та досудовому 

проваджені; в – сьомих, позбавити зайву форма-

лізацію в ході досудового провадження тобто 

урізноманітнення (гласних і негласних) методів 

збору фіксації і аналізу фактичних даних про об-

ставини діяння і в – восьмих, спрощення проце-

дури початку досудового провадження і ввести 

принцип обов’язкового розпочинання досудово-

го провадження   негайно, терміново, швидко 

після отримання інформації чи звернення фізич-

них чи юридичних осіб; в – дев`ятих, здійснення 

з моменту початку кримінального провадження 

всіх необхідних процесуальних, оперативно-

розшукових та слідчих дій. 

Розглянуті вище ідеї, новації і здобутки, 

які є в Україні, Європі та світі дозволяють зроби-

ти висновки про те, що сьогодні в українському 

кримінально-процесуальному законодавстві, по-

перше, доцільно реформувати процедуру і такти-

ку, організацію і технологію проведення досудо-

вого розслідування кримінальних правопору-

шень; по-друге, слід забезпечити реальну рівно-

вагу учасників провадження у справах про кри-

мінальні правопорушення у кримінальному про-

цесі, спираючись на принципи об’єктивності, 
змагальності і диспозитивності; по-третє, чітко 

законодавчо визначити умови оптимальної про-

зорості кримінального процесу; по-четвертих, 

створити і організувати ефективну систему дія-

льності органів досудового розслідування відпо-

відно до процедур, алгоритмів, реальних правил 

проведення досудового розслідування; в-п`ятих, 

забезпечити справедливе кримінальне судочинс-

тво; в-шостих, окреслити шляхи пріоритетного 

розвитку вдосконалення законодавства в цій сфері; 
в-сьомих, домогтися реалізації вказаних вище за-

ходів на освітянській ниві, науковій сфері і практи-

чній діяльності органів кримінальної юстиції, пра-

вопорядку та досудового розслідування. 
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Summary 

 
It was made the analysis of the modern state of criminal and proceedings legislation of Ukraine, the 

experience of long aged period of criminal trail  in some countries of the world. It was made the conclusion 

and some propositions as to the directions of improving standard and legal regulations of criminal and pro-

ceeding activity, which are favourable for Ukraine. 
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Постановка проблеми. Всяке діяння (дія 

або бездіяльність) завжди викликане певними 

мотивами. Поняття “мотив” (від лат. movere – 

рухати, штовхати) означає - те, що примушує 

людину до дій. Успіх у будь-якій діяльності за-

лежить, не лише від здібностей і знань, а й від 

мотивації тобто від прагнення самоутверджува-

тись, досягати високих результатів, наслідувати 

кумирів, тощо. Чим  вищий рівень мотивації, чим 

більше чинників (мотивів) спонукають людину 

до діяльності, тим більше зусиль вона схильна 

докладати. Високо мотивовані  індивіди більше 

“ризикують” і більше прикладають зусиль, і як 

правило, досягають вищих результатів своєї дія-

льності. Як свідчить судова практика, часто тра-

пляється так, що менш “досвідчений” злочинець 

досягає кращих, для себе, результатів ніж особа, 

яка неодноразово вчиняла аналогічні злочини. 

Це й не дивно, оскільки людина з високим рів-

нем мотивації багато “працює”,  і цим одна особа 

досягає “вищих” для себе результатів, а інша в 

більшості випадків стає жертвою, в результаті 
своєї ж діяльності. 

Ступінь наукової розробки. Практичне 

значення мотивованої діяльності винного і поте-

рпілого є одним з найважливіших завдань кримі-
нальної віктимології, що дає можливість право-

охоронним та судовим органам розкрити меха-

нізм індивідуальної віктимної поведінки та вста-

новлення форм взаємовідносин винного та поте-

рпілого. Ці важливі питання досліджували такі 
вчені, як Ігошев К.Е.[1,с.66], Кудрявієв В.І. [3, 

с.82], Леонтьєв А.Н.[4,с.49], Рубінштейн  С.Л. [5, 

с.626], Тарарухін C.А.[6,с.29], Хеккхаузен Х. [8, 

с.13]. При цьому, як стверджують науковці, зда-

тність особи стати жертвою може бути винною 

або невинною, індивідуальною або груповою. 

Мета дослідження. Отже, мотивація – це 

один із найвпливовіших факторів (поряд із здіб-

ностями, знаннями, навичками) яким, з одного 

боку, забезпечує успіх у діяльності, а з іншого – 

збільшує шанс стати жертвою. 

Як правило, задля пояснення ( а часто і для 

самовиправдання) своїх дій індивід посилається 

на соціально бажані або соціально корисні моти-

ви. Звісно, людина не скаже, що у своїх діях вона 

керувалася меркантильними антисоціальними 

мотивами і прагненнями, а намагатиметься при-

вести свої мотиви у відповідність із соціальними 

нормами. 

 Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Пояснення суб’єктом причин власних дій, ми 

називаємо мотивуванням, і тому пояснення, які 
наводить індивід (причини або мотиви поведін-

ки), як правило є несправжніми мотивами, а ли-

ше мотивуванням. 

Мотивування свідомо використовується 

суб’єктом для приховування справжніх мотивів 

його поведінки. У процес мотивування включа-

ється механізм психологічного захисту особис-

тості, який допомагає її тимчасово уникнути 

зниження самооцінки і сприяє захисту позитив-

ного образу. Визнання ж суб’єктом справжніх 

мотивів поведінки, які часто є соціально негати-

вними, було б болісним для неї і становило б за-

грозу для її “працездатності”. Усвідомлюючи, що 

нею керували соціально небажані або навіть ан-

тисоціальні мотиви (влада, користь, секс) і що 

суб’єкт  міг би втратити повагу до себе, свободу, 

роботу, матеріальні цінності тощо, він пояснює 

свої вчинки дією соціально-корисних мотивів. 

І тому мотивування лише частково щодо 

самого себе, тобто “богослухняною” і ставить 

собі за мету об’єктивно оцінити мотиви своєї 
діяльності, і не схильна “захищатися і виправдо-

вуватися”, та її мотивування більшою мірою ві-
дображає об’єктивні мотиви і мотиви поведінки. 

Не менш важливим для прийняття справе-

дливих рішень по тій чи іншій кримінальній 

справі є встановлення співвідношення і мети, яке 

полягає в тому, що мотив виступає як першопри-

чина (спонука) постановки тої чи іншої мети. 

Щоб суб’єкт злочину поставив перед собою мету, 

потрібний відповідний мотив (матеріальний сти-

мул, сексуальне задоволення, самовираження то-

що). Чим більше мотивів детермінує мету, тим бі-
льшою є її спонукальна сила. Полімотивована ме-

та, як правило, детермінується кількома мотивами. 

Отже, оскільки цілі тісно пов’язані з моти-

вами, вони здійснюють прямо пропорційний 

спонукальний вплив на поведінку як потерпіло-

го, так і винного. 

Найважливішим завданням кримінальної ві-
ктимології є розкриття механізму індивідуальної 
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віктимної поведінки та виявлення найбільш типо-

вих форм взаємодії потерпілого зі злочинцем. 

Віктимна поведінка людини - це процес, 

який складається не тільки з дій, що змінюють зов-

нішній стан, а й охоплюють психологічні явища та 

процеси, що призводять до них, а також визнача-

ють механізм протиправного вчинку. 

 У психології поведінка визначається як 

довільна активність особи, тобто така активність, 

за якою визнана свідомо поставлена і є можли-

вість контролю за ходом процесів, що розгорта-

ються 
[8]. Отже, мається на увазі свідома поведі-

нка особи (вона може бути негативна, помилко-

ва, асоціальна). Поведінка людини розгортається 

у часі та просторі, такий процес має зовнішню 

(об'єктивну) та внутрішню (суб'єктивну) сторо-

ни. Зовнішня сторона відтворюється у формі дії, 
що спрямована на певний об'єкт (або у формі 
бездіяльності), внутрішня, суб'єктивна, сторона 

не тільки супроводжує цю дію (бездіяльність), 

але й попереджає її. Маємо на увазі передбачен-

ня вчинку, уявне його моделювання. Ці процеси, 

що характеризують довільну активність суб'єкта, 

являють собою елементи поведінки особи, що на 

своїй заключній стадії виражається у зовнішньо-

му акті (вчинку), впливаючи на об'єкт. 

Вчинок - не просто дія, фактично це ре-

зультат дії, доцільність якої людина усвідомлює 

ще до її вчинення. Кожний вчинок отримує пев-

ну оцінку не тільки самої особи, а й інших лю-

дей. Залежно від відповідного вчинку, інтересів і 
потреб суспільства, він або схвалюється, або за-

суджується [6]. 

За своєю психічною структурою злочин, як 

правило, не відрізняється від інших учинків лю-

дей. Фактори, що впливають на нього, можуть 

бути специфічними, але їх соціально-психоло-

гічна природа така сама, як і правомірних дій. 

Визначення злочину характеризує його як понят-

тя соціально-історичне та правове, та його спе-

цифічні ознаки не порушують основних якостей, 

притаманних будь-якому людському вчинку. 

Механізму злочинної поведінки присвяче-

но колективну монографію “Механізм злочинної 
поведінки”, де детально розглянуто: мотивацію 

злочину, роль конкретної життєвої ситуації, при-

йняття злочинцем рішення та інші елементи ге-

незису злочину. Також визначено механізм зло-

чинної поведінки - як взаємозв'язок та взаємодію 

зовнішніх факторів об'єктивної дійсності з внут-

рішніми психічними процесами та станом, що 

детермінують рішення вчинити злочин, які спря-

мовують і контролюють його виконання. 

Так визначення спрямувало на аналіз як зо-

внішньої ситуації злочину, так і особи злочинця 

[4]. Ця модель була доповнена ще одним елемен-

том – посткримінальною поведінкою. У посібни-

ку з кримінології було розглянуто декілька нових 

структур. По-перше, схема механізму організо-

ваної злочинної діяльності, яка демонструє, що 

наступні злочини можуть зароджуватися в різний 

час – на першому етапі мотивації, при прийнятті 
рішення, на етапі його виконання та після цього. 

По-друге, схема взаємодії елементів злочинності, 
яка відображає особливості типології індивідуа-

льної злочинної поведінки [7]. 

У вітчизняній кримінологічній літературі 
поняття механізму злочинної поведінки охарак-

теризовано досить докладно. Зазначено, що цей 

механізм являє собою динамічне явище, визна-

чене взаємодією елементів, що входять до його 

складу. У загальному вигляді він визначається як 

перероблення особою впливу зовнішнього сере-

довища на основі соціальної та генетичної інфо-

рмації, формування ставлення до діяльності та 

діяльність, що визначається психологічними 

процесами та заборонами кримінального закону. 

Елементи механізму злочинної поведінки - це 

психічні процеси та стани, які розглядаються не 

в статиці, а в динаміці у взаємодії з факторами 

зовнішнього середовища, які детермінують цю 

поведінку. 

Механізм віктимної поведінки за своєю 

суттю охоплює поведінку людини, винної особи, 

ситуацію, в якій особа стає жертвою злочину, 

жодний зовнішній акт скоєння свідомого вчинку, 

у тому числі й злочину, не є спонтанним, він 

завжди підготовлений більш або менш тривалим 

періодом виникнення мотивів, планування діян-

ня та прийняття рішення про його здійснення. 

Йому завжди передує низка етапів психічної дія-

льності суб'єкта, які послідовно формують спря-

мованість вчинку та його фактичне виконання. 

Віктимна поведінка людини є процес, який роз-
гортається як у просторі, так і в часі. Він склада-

ється не тільки із самих дій, що змінюють зовні-
шнє середовище, а й з попередніх психологічних 

процесів та явищ. 

Злочинець та жертва злочину, як це не па-

радоксально, взаємодіють, а інколи безпосеред-

ньо спілкуються протягом тривалого періоду. 

Жертва злочину, таким чином, робить значний 

внесок у посягання, що спрямовано проти неї. 
Більш того, взаємодія злочинця та жертви злочи-

ну за певних обставин може призвести до взаєм-

них посягань, до інверсії стану “злочинець”, 

“жертва”, до поєднання в одній особі двох соціа-
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льно-кримінологічних, а іноді й кримінально-

процесуальних ролей, протилежних одна одній 

(“злочинець – жертва”, “підсудний — потерпі-
лий”). Саме це сприяє виникненню ситуації, що 

значно породжує проблему потерпілого від злочи-

ну, його вини та відповідальності, проблему нас-

лідків реалізації потенційної віктимності. 
Важливо визначити обставини, що стосу-

ються особи та поведінки потерпілого, їх взаємо-

зв'язку. Це необхідно для розкриття механізму 

індивідуальної віктимної поведінки. 

Формування особи відіграє головну роль у 

генезисі віктимної поведінки. Ні біологічні якос-

ті людини, ні короткостроковий, а інколи й ви-

падковий вплив зовнішньої ситуації, а весь жит-

тєвий шлях індивідуума визначає зміст більшості 
його вчинків. Соціальні та психологічні якості 
особи: її політичні, моральні та інші погляди, 

навички та звички, особливості поведінки та ха-

рактеру - формуються впродовж життя людини, 

у результаті взаємодії з суспільством. 

Механізм індивідуальної злочинної поведі-
нки включає в себе чотири основних блоки: 1) 

мотивацію злочину; 2) планування злочинних 

дій; 3) виконання злочинів та настання суспільно 

небезпечних наслідків, 4) приховування злочину 

та наслідку. Третій і четвертий блок характери-

зує злочин як зовнішній акт суспільно небезпеч-

ної та протиправної поведінки. 

Особа та поведінка потерпілого відіграють 

самостійну роль у механізмі причин та умов, їх 

не можна сплутувати й ототожнювати з іншими 

компонентами ситуації. 
Блок являє собою утворення, яке включає 

різноманітні психічні стани та процеси, вплив 

зовнішнього середовища, прийняття людиною 

рішення та зворотні зв'язки. 

Визначення індивідуальної віктимної пове-

дінки потребує аналізу всіх елементів, взаємодія 

між якими і формує цю злочинну поведінку. 

У кримінальній психології використову-

ються такі поняття: мотив, мотивація, мотиву-

вання. Термін “мотив” можна розглядати як пси-

хологічний термін, що спонукає до вчинку, до 

дії. Кримінальну найбільш повно відображено у 

визначенні, що його дав К. Є. Ігошев: “Мотив 

злочинної поведінки можна визначити як сформу-

льоване під впливом соціального середовища та 

життєвого досвіду особи спонукання, яке є внутрі-
шньою безпосередньою причиною злочинної дія-

льності та відображає ставлення особи до того, на 

що спрямована злочинна діяльність” [1]. 

Більш загальне значення має поняття моти-

вації “...як процесу визначення особою характеру 

та спрямованості її поведінки, процесу форму-

вання її мотиву. Мотив же є результатом цього 

процесу” . Це поняття має три визначення: по-

перше, мається на увазі сам метод “...само-

управління особи через систему стійких спону-

кань, тобто через мотиви” [2]; по-друге, - це про-

цес формування мотиву злочину, його розвиток, 

реалізація у фактичних злочинних діях; по-третє, 

поняття мотивації вживається і для характерис-

тики сукупності мотивів, властивих тій або іншій 

особі, або тій або іншій формі поведінки (склад-

на мотивація, суперечлива змінна, динамічна мо-

тивація тощо). 

Не охоплює мотивація і всього механізму 

індивідуальної віктимної поведінки. Вона лише 

його частина. Кримінальне законодавство перед-

бачає в багатьох своїх статтях визначення моти-

ву як обов'язкової або факультативної ознаки. 

Мотив як внутрішнє спонукання не є чимось 

злочинним, він стає таким, коли виступає елеме-

нтом суб'єктивної сторони, забороненої криміна-

льним законом дії. 
Мотивація відображає минуле, теперішній 

час та майбутній тих соціальних ситуацій, в яких 

діє індивід, органічний зв'язок суб'єкта з умова-

ми формування його особи та об'єктивними сус-

пільними відносинами, з пануючими у суспільс-

тві та соціальній групі, та належними особі по-

глядами, ціннісними орієнтаціями, а також із со-

ціальними оцінками поведінки, стимулами й са-

нкціями соціального контролю. Поза суспільст-

вом немає особистої, соціальної поведінки, немає 

її мотивації. Зовнішнє середовище впливає на 

мотивацію індивідуальної віктимної поведінки 

не безпосередньо, а відображається через внут-

рішні умови - психічні риси особи, її погляди та 

установки, потреби та ціннісні орієнтації. 
 Потреби людини відображають її залеж-

ність від зовнішнього світу. Вони спрямовані на 

підвищення рівня пристосування людини до на-

вколишнього фізичного та соціального середо-

вища. Людські потреби є “завдяки вихідним спо-

нуканням її до діяльності; завдяки їм вона висту-

пає як активна, діюча істота” [5]. 

Щоб породити мотив поведінки, має актуа-

лізуватися, тобто перетворитися з пасивної фор-

ми на активну. Бажання задовольнити  потребу 

виникає під впливом певних зовнішніх обставин. 

Матеріальні потреби індивідів задовольняються 

повсякденно, але можуть актуалізуватися, коли 

виникнуть можливості заробити зайві гроші або  

при погіршенні матеріального становища. У цих 

випадках актуалізація потреб виникає внаслідок 

взаємодії особи з об'єктивним соціальним сере-
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довищем, в якому опинився суб'єкт і в якому йому 

доведеться діяти. Тоді  включається механізм пла-

нування та здійснення вчинку, який відповідав би 

задоволенню певної потреби, навіть усупереч пе-

решкоді, що виникла. У структурі цього механізму 

велику роль відіграє емоційний стан особи. 

У багатьох випадках особа стає жертвою 

злочину під впливом гострих емоційних станів. 

Початкові елементи механізму індивідуальної 
віктимної поведінки під впливом нахилу та емо-

цій такі самі, як і при раціональній поведінці. 
Але потім структура розгортання механізму змі-
нюється: на цій стадії емоції настільки охоплю-

ють потенційну жертву злочину, що психологіч-

ний процес вибору цілі, засобів, правової та мо-

ральної оцінки вчиненого згортається, стає фор-

мальним, тоді перехід до дії настає після появи 

образу бажаного об'єкта. Поєднання антисуспі-
льної спрямованості особи, слабкого інтелекту та 

емоційного збудження спричиняє неспромож-

ність дії механізмів внутрішнього контролю. Ви-

никає проблемна ситуація, тобто сукупність об-

ставин, що потребують виходу, швидкого прийн-

яття рішення. Така ситуація є чинником, що мо-

тивує потреби і мотивує відповідну поведінку 

(віктимну або злочинну). 

Провокуюча ситуація – це коли незаконним 

шляхом задовольнити свої потреби збігається з 
проблемною ситуацією. Тому проблемні ситуації 
в багатьох випадках можна розглядати як виник-

нення незаконних можливостей для задоволення 

потреб. 

Якщо розглядати механізм індивідуальної 
віктимної поведінки -потреби, плани, нахили, то 

необхідно визначити систему ціннісних орієнта-

цій особистості. Ціннісні орієнтації, що склали-

ся, стимулюють мотиви поведінки та закріплю-

ють антисоціальну лінію поведінки. Ціннісні орі-
єнтації засвоюються людиною в різноманітних 

соціальних групах, в яких вона перебуває, пра-

цює, навчається, проводить вільний час. Засво-

єння цих орієнтацій тісно пов'язано зі ступенем 

адаптованості особи до способу життя, звичок, 

потреб цих груп. В основі її віктимної поведінки, 

яка порушує встановлені правові норми, лежить 

інша система цінностей та правил, що закріплена 

в правових та моральних нормах. Виходячи з 
цього положення, вчені визначають специфічною 

рисою особи жертви злочину -  антисуспільну 

установку [3]. Системи ціннісних орієнтацій не-

однакові у представників різних верств населен-

ня, вони розрізняються залежно від індивідуаль-

них особливостей особистості. Але, водночас, 

можна виокремити типові для тієї або іншої гру-

пи найбільш поширені, які панують у свідомості 
системи ціннісних орієнтацій. 

Особи з вираженою корисливою орієнтаці-
єю характеризуються такими рисами: прагнення 

до легкої наживи, бажання отримати матеріальні 
блага, не працюючи; визнання матеріальних цін-

ностей, грошей головними в житті; духовне спу-

стошення та ін. 

Поряд із корисливою системою цінностей у 

механізмі індивідуальної віктимної поведінки 

виявляється насильницька орієнтація особи, яка 

характеризується такими стереотипами поведін-

ки, що передбачають насилля як звичайний засіб 

досягнення мети. Цій орієнтації властиві жорс-

токість, зневага до моральних норм поведінки, 

знецінення людського життя. 

Корислива орієнтація грунтується на гіпер-

трофованих матеріальних потребах суб'єкта, а 

інколи — й сама породжує їх. Ціннісні орієнтації 
включають у себе не тільки думку про суспіль-

ний обов'язок, а й уявлення про моральні та пра-

вові норми, ставлення до них індивіду (групи), 

готовність дотримуватися або відсутність такої 
готовності. Моральну та правову свідомість мо-

жна розглядати як елементи системи ціннісних 

орієнтацій - певні інструменти соціального та 

психологічного контролю, які перешкоджають 

розвитку того причинового зв'язку, що призво-

дить до правопорушення. Якщо свідомість до-

сить розвинена, вона попередить протиправну 

дію, а інакше - вона не може служити таким ба-

р'єром. Вченими давно визнано, що правова сві-
домість — складна частина групової та індивіду-

альної свідомості, яка виконує пізнавальні, оці-
ночні та регулятивні функції. Пізнавальні функ-

ції правосвідомості забезпечуються знанням пра-

ва, оціночним функціям відповідає система мис-

лення (думок) з юридичних питань (ставлення до 

права). Дія регулятивних функцій виявляється в 

правових орієнтаціях, установках і навиках пра-

вової поведінки. 

Соціальні контакти і вся сфера спілкування 

можуть змінюватися. Усі зміни в особі жертви 

злочину, її поведінці та сфері спілкування після 

початку злочинних дій залежать від різноманітних 

чинників, з яких слід виділити: а) особливості зло-

чинця - його моральні, психологічні, демографічні, 
інтелектуальні, рольові та інші характеристики;    

б) особливості ситуації вчинення злочину - сприят-

лива, несприятлива або нейтральна для продов-

ження злочину й доведення його до кінця. 

Жоден учинок людини не може бути вчи-

нено у фізичній або соціальній ізоляції, тим 

більш, якщо його вчинено в групі. У цьому випа-
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дку проблема міжособистісної взаємодії у проце-

сі вчинення злочину не обмежується віктимоло-

гічним аспектом. Злочинець взаємодіє не тільки з 
майбутньою жертвою, а й з іншими людьми. До 

групових чинників, які мають кримінологічне зна-

чення, належать: склад групи, особисті характерис-

тики її членів, мета її створення, стосунки між чле-

нами групи, норми поведінки, рівень згрупованос-

ті, термін існування, минулий досвід спільної дія-

льності, методи впливу один на одного тощо. 

Груповий чинник чітко проявляється під 

час аналізу злочинних дій, коли група втягує од-

ну особу в груповий злочин, що вже почався. Це 

є взаємодія, коли настрої та вчинки окремих осіб 

детермінують поведінку інших. У цих умовах 

зменшується страх перед можливими наслідка-

ми: кожний з учасників, розраховуючи на допо-

могу іншого, діє більш впевнено та рішуче, що 

підвищує інтенсивність та суспільну небезпеку 

дій всіх співучасників. Іноді рішення прийма-

ються без обміркування нормативних принципів 

та ціннісних категорій, оскільки вони виплива-

ють з антисуспільної поведінки групи осіб, стали 

для них типовими. Тоді діють так звані групові 
соціальні норми, які суперечать суспільним інте-

ресам та уявленням. 

Групова віктимна поведінка являє собою 

взаємодію як зовнішніх факторів об'єктивної дій-

сності, так і внутрішнього процесу і стану, які 
призводять до рішення вчинити злочин. Меха-

нізм характеризується особистісною трансфор-

мацією впливу зовнішнього середовища на осно-

ві соціальної та генетичної інформації, форму-

ванням ставлення до діяльності та діяльністю, 

що визначається психологічними процесами й 

заборонена кримінальним законом. 

Жертва, її конкретні дії можуть спричиняти 

виникнення у злочинця стану агресивності, не-

нависті, афекту та спровокувати правопорушни-

ка на вчинення дії. 
Люди вступають між собою в різноманітні 

громадські, побутові, особисті зв'язки та стосун-

ки. У процесі цих зв'язків між ними можуть ви-

никати ділові, товариські, ворожі або нейтральні 
стосунки. Вони базуються на різноманітних пси-

хічних процесах людей - симпатій або антипатій, 

емоційного піднесення або пасивності, страху та 

типу характеру. 

Взаємостосунки між потенційною жертвою 

та злочинцем об'єктивно можуть виникнути на 

основі різноманітних зв'язків та призвести до 

конфліктної ситуації. 
З взаємовідносинами потенційного злочинця 

та можливого потерпілого безпосередньо пов'язано 

питання про так звану вину жертви. Оскільки при-

водом багатьох конкретних злочинів виступає не-

правильна, негативна поведінка самих потерпілих, 

можна розглядати вину жертви як таку, що сприяє 

зародженню та розвитку таких подій. 

Вина жертви – це соціально-психологічна 

категорія, що не збігається з обсягом вини в пра-

ві. Остання виявляється у психічному ставленні 
суб'єкта до вчиненого ним протиправного діяння 

і тому є необхідним елементом, ознакою суб'єк-

тивної сторони будь-якого правопорушення. Ви-

на жертви виступає як один із приводів проти-

правного діяння, не може належати до суб'єктив-

ного аспекту складу злочинів, а перебуває серед 

елементів його об'єктивної сторони, саме так, як і 
інші обставини, що сприяють злочину. У цьому - 

відмінність вини у кримінальному праві та вік-

тимології. Вина у кримінальній віктимології - по-

няття широке. Вона виражається в порушенні 
будь-яких соціальних норм, за винятком норм 

юридичних, коли віктимологічний аспект поведін-

ки суб'єкта виступає на другий план і переважає 

аспект правовий, тобто потерпілий по одному зло-

чину може бути винним у вчиненні іншого. 

Винною є така поведінка, для якої характе-

рно свідоме або несвідоме ставлення до резуль-

тату злочинного діяння і яка містить причинові 
фактори, що впливають на протиправну поведін-

ку злочинця. 

 Здатність стати жертвою може бути вин-

ною або невинною. Винна  виявляється в нена-

лежній поведінці потенційної жертви, яка стає 

одним із причиново-наслідкових факторів заро-

дження та розвитку злочину. 

Невинною здатністю стати жертвою злочи-

ну потрібно вважати підвищену здатність окре-

мих людей, пов'язану не з негативною поведін-

кою, а з якостями їх особи (соціальними, психіч-

ними, демографічними тощо). 

Винна і невинна здатність може бути інди-

відуальною та груповою. Підвищену здатність 

ставати жертвами злочинів на рівні винної гру-

пової здатності мають алкоголіки, особи, які ха-

рактеризуються розбещеністю, тощо. Групова 

невинна здатність властива деяким категоріям 

осіб у зв'язку з виконанням їх службових, профе-

сійних обов'язків. 

Висновки. Поширеним видом винної пове-

дінки жертви злочину є провокаційні дії з боку по-

терпілого стосовно особи, яка завдала шкоди, або 

найближчого її оточення. Провокаційна поведінка 

потерпілого завжди має негативний характер. 

Взаємовідносини між злочинцем та його 

жертвою не зводяться лише до проблеми вини 
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потерпілого. Приводом для вчинення злочину є 

не тільки негативна поведінка потерпілого. Вза-

ємовідносини, що складаються між потенційним 

злочинцем та можливою жертвою, на основі 
яких зароджується злочин, називають специфіч-

ними. Вони виникають на основі можливих зв'я-

зків та взаємовідносин. Але не сам характер со-

ціальних зв'язків та стосунків між людьми неми-

нуче створює той чи інший конфлікт, що поро-

джує злочин, а лише суб'єктивні особистісні яко-

сті, насамперед злочинця, а згодом - і жертви, що 

в певній ситуації можуть призвести до злочину, 

оскільки характерною особливістю будь-якої 
конфліктної ситуації є те, що вона потребує від 

людини прийняття певного рішення, вольового 

вибору варіанта своєї поведінки. 

Злочинець та жертва впливають один на 

одного. Форми та ступінь цього впливу досить 

різноманітні, і здійснюється цей вплив не тільки 

в момент вчинення злочину. Як відомо психологія 

походить від грецьких слів “душа” і “слово”, що 

означає знання про душу, про психічне, і як наука 

вона вивчає факти, закономірності та механізми 

психіки особи. І тому потреба глибшого втілення 

кримінальної, судової та пенітенціарної галузей 

психології в процесуальну діяльність правоохо-

ронних і судових органів зумовлює необхідність 

подальшого дослідження психологічних властиво-

стей особи винного, потерпілого та інших  учасни-

ків кримінального процесу, з метою більш повного 

дотримання вимог ст. 22 КПК України. 
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

ВПЛИВУ НА ЗЛОЧИННІСТЬ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Постановка проблеми. Право покарання 

злочинців, починаючи від набуття державною 

владою публічного характеру, складає царину 

кримінального права: „Кримінальним правом, – 

писав М.Ф. Владимирський-Буданов, – назива-

ється право держави карати за злочини...” [1, c. 

20]. Каральна ж діяльність держави реалізується 

через систему покарань, традиційно складає 

предмет кримінального права [2, c. 26-27].  

Призначення покарання згідно з правови-

ми установленнями, як справедливо зауважував 

Нілс Крісті, означає завдання болю і передбачене 

саме для цього – це основний зміст покарання [3, 

c. 19]. Цей зміст, незважаючи на певну ідеологі-
зацію та ідеалізацію покарання за різних істори-

чних періодів, і сьогодні притаманний покаран-

ню. Покаранню в Україні, у зв’язку з наведеним, 

відводиться роль одного з головних мотивоутво-

рюючих факторів, існування та застосування 

якого переслідує певні цілі – кару і виправлення 

засуджених, запобігання вчиненню нових злочи-

нів як засудженими, так і іншими особами. 

У контексті наведеного актуальною є теза 

Пітера Лейленда про те, що остаточна функція 

кримінального права – визначити, кого слід по-

карати і яке покарання відповідатиме характерові 
скоєного злочину [4, c. 128]. Злочин і покарання, 

таким чином, є тісно взаємопов’язаними катего-

ріями певної нормативної системи. 

Разом із цим, паралельно з представленим 

підходом в реагуванні на злочинність, досить 

давно існують і пропагандуються ідеї некараль-

ного впливу, але при цьому широке застосування 

покарання стосовно злочинців в Україні і світі 
залишається соціальним фактом. 

Осмислюючи позитивні сторони та недоліки 

КК України за збігом більше ніж 5 років його дії, з 
метою удосконалення правового регулювання його 

певних положень та оптимізації змісту, слід звер-

нути увагу на визначення концептуальних засад, 

що складають фундамент сучасного кримінально-

правового впливу на злочинність в Україні, їх нор-

мативного закріплення та реалізації.  
Ступінь наукової розробки проблеми. 

Висвітленню певних проблем, пов’язаних з кри-

мінально-правовим впливом на злочинність в 

Україні та за кордоном присвятили свої праці 

такі вчені: З.А. Астеміров, Я.М. Брайнін, А.В. 

Грошева, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, В.М. 

Дрьомін, А.П. Закалюк, В.М. Коган, О.М. Косте-

нко, М.М. Кропачьов, О.Г. Кулик, В.О. Мерку-

лова, Н.А. Мирошниченко, П.П. Михайленко, 

В.І. Шакун та ін. Разом з цим, певні аспекти про-

блеми потребують подальшого поглибленого 

дослідження. Зокрема, удосконалення потребує 

редакція ч. 2 ст. 1 КК України. 

Наведені обставини зумовили мету дослі-
дження – вироблення пропозицій з удоскона-

лення ч. 2 ст. 1 КК України. Робота виконана в 

межах плану науково-дослідної роботи кафедри 

кримінології та кримінально-виконавчого права 

ОНЮА на тему: «Кримінологічне дослідження 

системи кримінальної юстиції». 

Виклад основного матеріалу. Криміналь-

не законодавство, як відомо, засноване на певних 

ідеях, які, у свою чергу, знаходять реалізацію в 

нормах кримінального кодексу. Так, у ст. 1 КК 

України [5] визначено завдання кримінального 

законодавства та заходи з його реалізації, а саме: 

для здійснення передбаченого завдання  Кримі-
нальний кодекс України визначає, які  суспільно 

небезпечні діяння є злочинами та які покарання 

застосовуються до осіб, що їх вчинили (до речі, 
аналогічне звучання проблеми в зазначеній час-

тині було й у КК України 1960 р. – ч. 2 ст. 1 [6]). 

Тобто, згідно зі змістом ч. 2 ст.1 КК України, ко-

ло заходів, спрямованих на здійснення завдання 

кримінального законодавства, є чітко окресле-

ним і в частині реакції на злочин і, відповідно, 

злочинність, зводиться виключно до покарання.  

Аналіз змісту як чинного КК України, так і 
КК України 1960 р., свідчить про те, що кримі-
нально-правова реакція на злочинність є значно 

ширшою, ніж це передбачено ч. 2 ст. 1 КК Укра-

їни. Крім покарання, кримінальне законодавство 

містить й інші заходи кримінально-правового 

впливу на злочинність: різні види звільнення від 

кримінальної відповідальності, звільнення від 

покарання та його відбування тощо. Особливе 

місце серед цих заходів, в силу виключної пра-

вової природи та наскрізного характеру, займає 

амністія. Розгляд амністії в системі заходів кри-

мінально-правового впливу на злочинність до-

зволяє якнайкраще проілюструвати проблему не 
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узгодженості концептів, закладених в основу ст. 

1 КК України, із змістом інших положень Зага-

льної частини КК України.   

КК Російської Федерації узгоджує в собі 
більш логічно існування завдань кримінального 

законодавства та заходів їх реалізації. Так, у ст. 2 

„Завдання Кримінального кодексу Російської 
Федерації” глави 1 „Завдання та принципи Кри-

мінального кодексу Російської Федерації” пере-

лічено завдання кримінального законодавства і 
визначено, що, окрім покарання, є й інші заходи 

кримінально-правового характеру за скоєння 

злочинів. Позитивним також можна вважати до-

свід структурування КК РФ, де норми, що дета-

льно регулюють застосування амністії, розміщені 
в главі 13 „Амністія. Помилування. Судимість” 

розділу IV „Звільнення від кримінальної відпові-
дальності та покарання” [7, c. 3-4, 35-36]. 

Уявляється, що в межах дослідженого ас-

пекту досвід правового регулювання інститутів 

звільнення від кримінальної відповідальності і 
покарання та узгодження їх існування з іншими 

концептами кримінального законодавства в ре-

дакції чинного Кримінального кодексу Російсь-

кої Федерації є більш вдалим, ніж вітчизняний.  

Для порівняння варто проаналізувати та-

кож вирішення зазначеної проблеми і в криміна-

льних кодексах інших зарубіжних країн. 

Кримінальні кодекси республік колишньо-

го СРСР, як правило, містять норми, що регла-

ментують звільнення від кримінальної відповіда-

льності та покарання, амністію, зокрема. У цих 

кодексах також приділяється увага визначенню 

завдань (або цілей) кримінального законодавства 

та в більшості із них вказується на заходи їх реа-

лізації. Не всі кримінальні кодекси країн даль-

нього зарубіжжя здійснюють правове регулю-

вання амністії та в них, як правило, є відсутнім 

інститут звільнення від кримінальної відповіда-

льності – мова йде про припинення кримінально-

го переслідування тощо. Наявність завдань та 

засобів їх реалізації також не завжди притаманно 

цим кримінальним кодексам.  

КК Республіки Білорусь у ст. 2 містить за-

вдання Кримінального кодексу (глава 1 „Загальні 
положення”, розділу I „Кримінальний закон” За-

гальної частини), без вказівки на засоби їх реалі-
зації. Норми про амністію розміщені у розділі, 
присвяченому регламентуванню кримінальної 
відповідальності у главі 12 „Звільнення від кри-

мінальної відповідальності та покарання” [8]. 

КК Естонської республіки передбачає за-

вдання кримінального законодавства та засоби їх 

реалізації, якими поряд із покаранням є й „інші за-

ходи впливу, що можуть бути застосовані до осіб, 

які вчинили злочини” (ст. 1 КК Естонської респу-

бліки). Норми про амністію розміщені у ст. 49 

„Підстави звільнення від покарання” глави п’ятої 
„Звільнення від покарання” [9, c. 36, 73]. КК Ес-

тонської республіки детально не регламентує за-

стосування амністії, аналогічно ст. 44 КК України. 

В структурі КК Литовської республіки є 

глава 1, де в ст. 1 вказано на призначення кримі-
нального законодавства та визначено коло кри-

мінально-правових засобів, серед яких є підстави 

та умови, за наявності яких особи, що вчинили 

злочини, можуть бути звільнені від кримінальної 
відповідальності та покарання. При цьому в главі 
VI „Звільнення від кримінальної відповідальнос-

ті” про амністію не йдеться взагалі, а ст. 78 „Ам-

ністія” розміщена у главі Х „Відстрочка вико-

нання покарання і звільнення від покарання” [10, 

c. 116-117, 149-155, 190, 197]. 

В кримінальних кодексах Республіки Ка-

захстан, Грузії, Азербайджанської республіки 

визначено завдання (або цілі) кримінального за-

конодавства та засоби з їх реалізації, у тому чис-

лі: у КК Республіки Казахстан завдання криміна-

льного законодавства реалізуються шляхом 

встановлення підстав кримінальної відповідаль-

ності, визначення злочинів, встановлення пока-

рання та інших заходів кримінально-правового 

впливу за вчинення злочинів (ч. 2 ст. 2) [11, c. 

26]; КК Грузії, зокрема, встановлює підстави 

кримінальної відповідальності, визначає, які ді-
яння є злочинними, і встановлює відповідні по-

карання або кримінальні заходи іншого виду (ч. 1 

ст. 1) [12, c. 81]; КК Азербайджанської республіки 

для здійснення передбачених завдань встановлює 

підставу та принципи кримінальної відповідально-

сті, визначає, які небезпечні діяння визнаються 

злочинами і встановлює види, межу і об’єм пока-

рань та інші заходи кримінально-правового харак-

теру за вчинення цих злочинів [13, c.34]. 

Дещо в іншому руслі вирішуються питання 

визначення завдань кримінального законодавства 

та засобів з їх реалізації, місця амністії в струк-

турі кримінального закону у КК Молдови. Так, в 

ч. 2 ст. 1 „Кримінальний закон Республіки Мол-

дова” зазначено, що кримінальний закон являє 

собою законодавчий акт, що містить правові но-

рми, які встановлюють загальні та спеціальні 
принципи і положення кримінального права, ви-

значає діяння, що складають злочини, і передба-

чає покарання, що застосовуються до злочинців. 

Норми ж про амністію розташовані не в главах, 

що передбачають звільнення від кримінальної 
відповідальності (VI) та звільнення від криміна-
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льного покарання (IX), а в окремій главі (XI) під 

назвою „Підстави, що усувають кримінальну 

відповідальність або наслідки засудження” [14, c. 

113, 143-149, 178-191, 201].  

КК Киргизької Республіки в якості завдань 

кримінального закону, поряд з визначенням 

принципів та підстав кримінальної відповідаль-

ності, включає визначення ознак загального по-

няття злочину, коло суспільно-небезпечних діянь 

і види покарань, що застосовуються до осіб, які 
вчинили злочини. Не вдаючись до дискусії сто-

совно правильності формулювання завдань кримі-
нального законодавства, варто звернути увагу на ту 

обставину, що в наведеному переліку є відсутнім 

згадування про інші заходи кримінально-правового 

впливу на злочинність (ч. 2 ст. 2). Правове регулю-

вання амністії передбачено ст. 74 „Амністія” глави 

13 „Амністія. Помилування. Судимість”, яка має 

наскрізний та відокремлений характер стосовно 

інших видів звільнення від кримінальної відпові-
дальності та покарання [15, c. 41, 91-101].  

Певною специфікою володіють аналізовані 
питання у КК Республіки Болгарія – країни ко-

лишнього соціалістичного табору. У ч. 2 ст. 1 

„Завдання кримінального кодексу” визначені за-

соби здійснення завдань кримінального законо-

давства. Серед них зустрічається, крім покарання 

та інших мір, також можливість застосування 

замість покарання заходів громадського впливу і 
виховання. Правове регулювання амністії здійс-

нюється ст. 83 глави ІХ „Погашення криміналь-

ного переслідування і призначеного покарання”. 

У главах, присвячених правовому регулюванню 

звільнення від відбування призначеного пока-

рання (глава VI) та звільненню від кримінальної 
відповідальності (глава VIII) норм про амністію 

не міститься [16, c. 28, 62-71, 75]. 

 КК Турції здійснює правове регулювання 

амністії у ст. 97, в якій зазначено, що амністія 

припиняє кримінальне переслідування і відміняє 

покарання з усіма наслідками (розділ ІХ „При-

пинення провадження у справі і відміна пока-

рання”) [17, c. 84]. Згадування про завдання кри-

мінального законодавства та засоби їх реалізації 
у КК Турції відсутнє, як є відсутніми традиційні 
для України назви інститутів – звільнення від 

кримінальної відповідальності та покарання. 

Кримінальні кодекси Швеції [18], Швейца-

рії [19], Бельгії [20], Голландії [21], Данії [22], 

Японії [23], Австралії [24] та Іспанії [25] не міс-

тять правової регламентації амністії. КК Арген-

тини –  ч. 2 ст. 59, ст. 61 розділу Х „Припинення 

кримінальної відповідальності і покарання” [26, 

с. 69], КК Республіки Сан-Маріно – ч. 2 ст. 52 

„Підстава погашення злочину”, ст. 53 „Амністія” 

глави VII „Погашення злочину” [27, с. 58-59], КК 

Франції – відділ III „Про амністію” глави III 

„Про припинення виконання покарань та усу-

нення наслідків обвинувальних вироків” [28, с. 

158-161] – здійснюють правове регулювання ам-

ністії. Але всі ці кодекси об’єднує те, що в них не 

визначаються завдання (цілі) кримінального за-

конодавства та засоби їх реалізації. 
Як випливає зі здійсненого аналізу, кримі-

нальні кодекси зарубіжних країн дещо по-

різному визначають та реалізують концепти 

кримінального права, володіють певною специ-

фікою структури та змісту, що обумовлено, оче-

видно, особливостями державно-правового гене-

зису, належністю до певних правових сімей, тра-

диціями тощо. 

Враховуючи, що Україна має спільний 

правогенезис із державами колишнього СРСР і 
це прямо стосується кримінального законодавст-

ва, думається, що кримінальне законодавство 

України повинно містити завдання та засоби їх 

реалізації – як це і має місце у КК України тепер. 

Перелік засобів, завдяки яким має вирішуватися 

завдання кримінального законодавства України, 

на даний момент в концептуальному плані є не 

об’єктивно обмеженим. Реальні соціальні відно-

сини та їх правове унормування є значно склад-

нішими за концепт реагування на злочинність, 

закріплений у  ч. 2 ст. 1 КК України.  

У контексті реалізації завдання криміналь-

ного законодавства визначення акценту на засто-

сування виключно покарання як реакції на зло-

чинність не тільки не відповідає реаліям кримі-
нально-правового регулювання, а й свідчить про 

його репресивне спрямування. Такий вектор, по-

перше, не узгоджується з іншими концептуальни-

ми положеннями кримінального права, а, по-друге, 

не співпадає з потребами суспільного життя, не 

узгоджується з прогресивними настановами і ви-

могами кримінальної політики держави, в якій 

особливе місце посідають принципи гуманізму й 

економії заходів кримінальної репресії. 
В проблемах звільнення від кримінальної 

відповідальності, покарання та його відбування 

найщільніше переплелися нормативно-правова 

та доктринальна матерії. Наразі формуються нові 
підходи до визначення завдань кримінально-

правової реакції на злочинність та засобів їх реа-

лізації. Набагато ширшим визначається коло фа-

кторів, які необхідно враховувати при визначенні 
кримінально-правових заходів впливу на зло-

чинність, у тому числі й некарального характеру. 

Думається, в кримінальному законодавстві Укра-
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їни ці тенденції повинні знайти своє відображен-

ня та узгодження в концептуальному плані. 
Звідси, в якості висновку, пропонується 

доповнити ч. 2 ст. 1 КК України вказівкою на 

застосування, крім покарання, й інших заходів 

кримінально-правового впливу – некарального 

характеру, зокрема [233, c. 27; 234, c. 36].  

Подальші розробки у зазначеному напрямі 
вбачаємо у дослідженні ефективності застосову-

ваних заходів кримінально-правового впливу на 

злочинність в Україні. 
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Summary 

The article is devoted to the researching of the separate problems of the legal regulation of the crimi-

nally-legal influence on the criminality. The author proposes to make alternations to the second paragraph of 

the article # 1 of the Criminal Code of Ukraine which would approach the legislative norms to the demands 

of the real life. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  
ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ ЗЛОЧИНЦІВ 

 

Актуальність проблеми. Злочинність не-

повнолітніх завжди привертає увагу суспільства. 

Це цілком закономірно, оскільки молоде поко-

ління є природним резервом соціального розвит-

ку. Швидкі, великомасштабні та багато в чому 

негативні соціальні процеси загострили стано-

вище із злочинністю та протиправною поведін-

кою неповнолітніх в Україні [1, с.138]. 

Надто багато соціальних зв'язків було обі-
рвано, багато суспільних і державних структур, 

які позитивно впливали на молодь, зникло або 

змінило свою функціональну орієнтацію. 

Одним із засобів попередження злочиннос-

ті серед неповнолітніх є ефективність призна-

чення та виконання покарань. Відповідно до ст. 

98 КК України до неповнолітніх, визнаних вин-

ними у вчиненні злочину, можуть бути застосо-

вані такі основні види покарань як штраф, гро-

мадські або виправні роботи, арешт, позбавлення 

волі на певний строк і додаткові покарання у виді 
штрафу і позбавлення права обіймати певні посади 

або займатися певною діяльністю. Перелік видів 

покарань вичерпаний. Інші види покарань, такі як 

обмеження волі, конфіскація майна, довічне позба-

влення волі, до неповнолітніх застосовуватися не 

можуть, у тому числі і в порядку переходу до ін-

шого, більш м'якого виду основного покарання 

відповідно до ст. 69 КК України  
[5, с.180].

 

Зазначимо, що згідно зі ст. 66 КК України 

неповноліття винного є обставиною, що пом'як-

шує покарання. Застосовуючи міру покарання, 

повинні враховуватися не тільки ступінь тяжкос-

ті вчиненого злочину, особа винного та обстави-

ни, що пом'якшують та обтяжують покарання, а 

й умови життя та виховання, вплив дорослих, 

рівень розвитку та інші особливості розвитку 

неповнолітнього. Відповідно до ст.5.1. „Пекінсь-

ких правил”, реакція на дії молодих  правопоруш-

ників  повинна  ґрунтуватися  на  врахуванні  не  

лише тяжкості правопорушення, але і особливостей 

особи злочинця [2, с.24-27].  Має бути призначене 

покарання, необхідне й достатнє для його виправ-

лення та попередження нових злочинів. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз джерел з даної теми показує, що у кримі-
нально-правовому, і до певної міри, в криміноло-

гічному аспекті вищезазначена проблема дослі-

джувалася багатьма авторами. Зокрема, над нею 

працювали такі вчені, як Ю. Абросімова, 

Ю. Александров, А. Алексєєв, Ю. Антонін, 

А. Ареф’єв, Б. Блиндер, В. Бурдін, Л. Гоголева, 

В. Глушков, П.Дагель, А. Д’яченко, О. Джужа, 

В.Шакун та інші видатні науковці. 
Та, незважаючи на значну кількість нау-

кових праць з цього питання більшість цих робіт 

базувалася на аналізові соціально-економічних 

умов 90-х років минулого століття та чинного 

тоді кримінального законодавства. Лише окремі 
дослідження присвячені пізнішому періоду. Тему 

обраного дослідження актуалізує і той факт, що 

теоретичні розробки щодо кримінологічного та 

кримінально-правового аспекту злочинності не-

повнолітніх не завжди відповідають поглядам на 

цю проблему слідчо-судової практики. Приве-

дення їх у відповідність на основі практичної 
доцільності і наукової обґрунтованості стане ко-

рисним кроком на шляху розвитку кримінально-

го законодавства України.  

Метою статті є розробка на основі сучас-

них поглядів нових концептуальних положень  

кримінологічного вчення щодо злочинності не-

повнолітніх і системи засобів її протидії в умовах 

демократизації та гуманізації кримінальної полі-
тики української держави та приведенні її у від-

повідність до міжнародних стандартів. Для дося-

гнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

розглянути систему покарань щодо неповноліт-

ніх, дати всебічну характеристику та проаналізу-

вати спірні питання заходів кримінально-

правового впливу; дослідити діяльність пенітен-

ціарних установ у контексті виховання та випра-

влення неповнолітніх; сформулювати рекомен-

дації щодо розвитку правових норм у межах удо-

сконалення чинного КК України,  КВК України, 

КПК України та запропонувати рекомендації 
щодо подальшого ефективного запобігання зло-

чинності неповнолітніх. 

Результати досліджень та обговорення. 
Аналіз статистичних даних за 2005 рік показав, 

що 68,3% (14102) засуджених неповнолітніх бу-

ли звільнені від покарання з випробуванням із 
застосуванням ст. 104 КК України. До позбав-

лення волі засуджено 4312 неповнолітніх, або 

21,8%. Інші види основних покарань застосову-
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ються до неповнолітніх рідко. Так, арешт призна-

чено 98 неповнолітнім, виправні роботи - 48, гро-

мадські - 81, штраф - 307. Додаткові покарання у 

виді штрафу застосовані до 2 неповнолітніх та 10 

осіб   позбавлено   права   обіймати   певні   посади   

або   займатися   певною діяльністю 
[3, с.112].

 

Разом з тим, при призначенні покарання 

неповнолітнім суди припускаються помилок, не 

завжди враховують передбачені законом особли-

вості с цього питання. У 2005 р. у зв'язку з пом'я-

кшенням покарання, в апеляційному порядку 

змінено вироки стосовно 185 неповнолітніх, що 

на 9,2% менше, ніж у попередньому році. Вважа-

ємо, що при пом'якшенні покарання неповноліт-

нім засудженим апеляційні й касаційні інстанції 
крім тяжкості вчинення злочину повинні врахо-

вувати такі обставини, як вчинення злочину у 

неповнолітньому віці, щире каяття та активне 

сприяння розкриттю злочинів, відшкодування 

завданих збитків, відсутність тяжких наслідків 

від злочину, умови життя та виховання, зокрема, 

тяжкі сімейні обставини, наявність чи відсут-

ність батьків або осіб, що їх замінюють, рівень 

їхньої турботи про дитину, матеріальні умови 

життя і виховання неповнолітнього та інші особ-

ливості особи неповнолітнього, рівень його фізи-

чного, інтелектуального розвитку, а також данні 
про попередні судимості, як неповнолітній харак-

теризувався, яка його поведінка після вчинення 

злочину. зокрема, ставлення до потерпілого. 

В якості приклада наведемо вирок Хмель-

ницького міського суду від 20.05.2004 р., за яким 

засуджено П., 1983 р.н., за ч.3 ст.185 КК України 

на 3 роки позбавлення волі. На підставі ст.71 КК 

України йому частково приєднано не відбуте по-

карання за попереднім вироком і остаточно ви-

значено 3 роки й місяць позбавлення волі. П. За-

суджено за те, що він 14.03.2004 р. проник у 

приміщення магазину і викрав спиртні та солодкі 
напої на суму 410 грн. Однак апеляційний суд 

Хмельницької області змінив вирок, пом'якшив-

ши засудженому П. покарання до 1 року 5 міся-

ців позбавлення волі, так як місцевий суд недо-

статньо врахував ряд обставин, які в своїй суку-

пності пом'якшують покарання, зокрема, щире 

каяття, вчинення злочину у віці до 18 років вна-

слідок збігу тяжких особистих обставин, зокре-

ма, мотивом вчинення злочину було бажання 

підлітка щось поїсти, що виховується він у шко-

лі-інтернаті і є сиротою. Зазначені обставини да-

вали суду підстави застосувати до П. ст.69 КК і 
призначити йому більш м'яке покарання, ніж пе-

редбачено законом [7, с.21]. 

Виходячи з того, що покарання неповнолі-
тніх особливою мірою має бути підпорядковане 

меті їх виправлення і перевиховання, запобіган-

ню вчиненню нових злочинів, суди не повинні 
призначати неповнолітнім позбавлення волі за 

злочини, що не являють великої суспільної не-

безпеки. Позбавлення волі - це найбільш суворе 

покарання серед видів покарань, які можуть засто-

совуватися до неповнолітнього. Вважається, що це 

покарання у процесі його виконання спричиняє 

фізичні та психічні страждання засудженому, адже 

пов'язане воно з тривалою ізоляцією особи. Тому 

не випадково його застосуванню до неповнолітніх 

повинна приділятися особлива увага. 

Аналізуючи ефективність покарання у ви-

гляді позбавлення волі, В.І. Шакун зазначає, що 

більшість спеціалістів на сьогодні відносяться до 

нього, як до вимушеного явища, ніж бажаного [6, 

с.8]. Позбавлення волі повинно застосовуватися 

дуже обережно, коли виправлення неповноліт-

нього не можливе без ізоляції від суспільства та 

всі інші більш м'які міри не дадуть змоги досягти 

мети кримінального покарання. Необхідно чітко 

мотивувати, з яких підстав застосовується до не-

повнолітнього найсуворіший вид покарання – 

позбавлення волі. Відповідно до рекомендацій, 

зазначених у ст. 17.1 „с” Пекінських правил 1984 

р., позбавлення волі може застосовуватися до 

неповнолітнього тільки за серйозні злочини із 
застосуванням насильства або за неодноразове 

вчинення інших серйозних злочинів. Так, у 2005 

р. до позбавлення волі засуджено 4280 неповно-

літніх, з них на строк: від 5 до 10 років - 680; від 

3 до 5 - 1718; від 2 до 3 років - 1112; від 1 до 2 ро-

ків - 589. Введення в дію нового Кримінального 

кодексу і наявність можливості застосування у бі-
льшому обсязі видів покарань, не пов'язаних з по-

збавленням волі - повинно істотно вплинути на 

реальну кількість неповнолітніх, засуджених до 

позбавлення волі на 1 рік включно. 

Відповідно до ст.102 КК України, непов-

нолітньому, який уперше вчинив злочин невели-

кої тяжкості, позбавлення волі не може бути 

призначене. За вчинений повторно злочин неве-

ликої тяжкості покарання у виді позбавлення во-

лі призначається на строк не більше двох років; 

за злочин середньої тяжкості - на строк не біль-

ше чотирьох років; за тяжкий злочин - на строк 

не більше семи років; за особливо тяжкий зло-

чин, поєднаний з умисним позбавленням життя 

людини, - на строк до 15 років. 

Але зазначимо, що у новому Кримінально-

му кодексі України допущено непослідовність 

при визначенні санкцій мір покарання залежно 
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від ступеня тяжкості вчиненого злочину. Так, ч.3 

ст. 289 КК України передбачає за незаконне за-

володіння транспортним засобом, вартість якого 

у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум 

доходів громадян, покарання у вигляді позбав-

лення волі на строк від 10 до 15 років. Разом з 
тим, ч.4 ст. 185 КК України передбачає за краді-
жку майна у великих розмірах, тобто на сум, яка 

в 250 і більше разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян, позбавлення волі на 

строк від 5 до 8 років. Навіть за вчинення роз-
бійного нападу з метою заволодіння майном, ч.4 

ст.187 КК України, - передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк від 8 років. 

Проаналізуємо далі санкції статей. Так, 

стаття 185 КК України передбачає відповідаль-

ність за крадіжку, яка настає при виповненні 
особі 14 років, незалежно від того, за якою час-

тиною цієї статті кваліфіковані її дії. За ч.1 

ст.185 КК України таємне викрадення чужого 

майна карається штрафом або виправними робо-

тами, або позбавленням волі на строк до 3-х ро-

ків. Але штраф, відповідно до ст.99 КК України, 

застосовується лише до неповнолітніх, що мають 

самостійний дохід, власні кошти або майно, на 

яке може бути звернене стягнення. Виправні ро-

боти, згідно зі ст.100 КК України, можуть бути 

призначені неповнолітньому лише у віці від 16 

до 18 років. За ч.2 ст.185 КК України крадіжка, 

вчинена повторно або за попередньою змовою 

групою осіб, карається обмеженням волі на строк 

до 5 років або позбавленням волі на той самий 

строк. Але обмеження волі, відповідно до ст.61 

КК України, до неповнолітніх не застосовується. 

Отже, в обох наведених випадках новий 

КК України допускає застосування покарань, не 

пов'язаних з позбавленням волі, тільки до більше 

семи років; за особливо тяжкий злочин, поєдна-

ний з умисним позбавленням життя людини, - на 

строк до 15 років. 

Та зауважимо, що у новому Кримінально-

му кодексі України допущено непослідовність 

при визначенні санкцій мір покарання залежно 

від ступеня тяжкості вчиненого злочину. Так, ч.3 

ст. 289 КК України передбачає за незаконне за-

володіння транспортним засобом, вартість якого 

у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум 

доходів громадян, покарання у вигляді позбав-

лення волі на строк від 10 до 15 років. Разом з 
тим, ч.4 ст. 185 КК України передбачає за краді-
жку майна у великих розмірах, тобто на сум, яка 

в 250 і більше разів перевищує неоподаткований 

мінімум доходів громадян, позбавлення волі на 

строк від 5 до 8 років. Навіть за вчинення роз-

бійного нападу з метою заволодіння майном, ч.4 

ст.187 КК України, - передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк від 8 років. 

Проаналізуємо далі санкції статей. Так, 

стаття 185 КК України передбачає відповідаль-

ність за крадіжку, яка настає при виповненні 
особі 14 років, незалежно від того, за якою час-

тиною цієї статті кваліфіковані її дії. За ч.1 

ст.185 КК України таємне викрадення чужого 

майна карається штрафом або виправними робо-

тами, або позбавленням волі на строк до 3-х ро-

ків. Але штраф, відповідно до ст.99 КК України, 

застосовується лише до неповнолітніх, що мають 

самостійний дохід, власні кошти або майно, на 

яке може бути звернене стягнення. Виправні ро-

боти, згідно зі ст.100 КК України, можуть бути 

призначені неповнолітньому лише у віці від 16 

до 18 років. За ч.2 ст.185 КК України крадіжка, 

вчинена повторно або за попередньою змовою 

групою осіб, карається обмеженням волі на строк 

до 5 років або позбавленням волі на той самий 

строк. Але обмеження волі, відповідно до ст.61 

КК України, до неповнолітніх не застосовується. 

Отже, в обох наведених випадках новий 

КК України допускає застосування покарань, не 

пов'язаних з позбавленням волі, тільки до дорос-

лих. Як вирішувати питання щодо неповноліт-

ніх? Отже, чинний Кримінальний кодекс вимагає 

внесення відповідних змін. 

Також виникають труднощі при призначе-

ні виду та міри кримінального покарання за ч.1 

ст. 296 КК України неповнолітнім особам, які 
вчинили зазначений вид злочину у віці від 14 до 

16 років. Відповідно до ч.1 ст. 296 КК України 

хуліганство карається штрафом або арештом або 

обмеженням волі. Але штраф, як зазначалося 

вище, застосовується лише до неповнолітніх, що 

мають самостійний дохід, власні кошти або май-

но, на яке може бути звернене стягнення. Таких 

неповнолітніх, які мають самостійний доход, 

власні кошті або майно - у віці 14-16 років прак-

тично немає, тому що приймаються на роботу за 

трудовим договором, як виняток, особи, яким 

виповнилося 15 років і у віці 16 років за пого-

дженням одного з батьків. Арешт, згідно зі 
ст.101 КК України, може застосовуватися лише 

до неповнолітнього, який на момент постановле-

ний вироку досяг 16 років. Обмеження волі вза-

галі не застосовується до неповнолітніх. 

При призначенні покарання неповнолітнім 

судам належить дотримуватися принципу інди-

відуалізації, за наявності підстав обговорювати 

можливість звільнення неповнолітніх від пока-

рання з випробуванням, застосування до них 
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примусових заходів виховного характеру тощо. З 

огляду на те, що не всі покарання можуть бути 

застосовані до неповнолітніх, кількість абсолют-

но визначених санкцій щодо них зростає. Врахо-

вуючи те, що ні КК України 1960р., ні КК Украї-
ни 2001р. не передбачають особливих покарань 

для неповнолітніх, відсоток засуджених непов-

нолітніх до позбавлення волі і надалі буде зали-

шатися досить високим. Так, зокрема, в санкціях 

передбачено можливість застосування або обме-

ження волі, або позбавлення волі. З урахуванням 

того, що обмеження волі не може бути застосо-

ване до неповнолітніх, суду не залишено вибору. 

Розглянутий вид покарання - позбавлення 

волі - найбільш суворий, оскільки він пов'язаний з 
ізоляцією особи, а тому застосування його до не-

повнолітніх злочинців повинно бути викликано 

справді необхідністю, тобто лише тоді, коли інші 
засоби кримінально-правового впливу будуть ви-

знані такими, що не зможуть досягти поставлених 

перед кримінальною відповідальністю цілей. 

Висновок. На нашу думку, необхідно, як і 
в законодавстві 20-років минулого століття, 

встановити спеціальні правила призначення по-

карання неповнолітнім, обмежити право судово-

го розгляду чіткими рамками закону для того, 

щоб, з одного боку, дати достатньо влади при-

значити справедливе покарання, з іншого - за-

безпечити призначення рівного покарання за 

злочини, вчинені за схожих обставин, особами зі 
схожими характеристиками. Майбутні дослі-

дження будуть присвячені саме проблемам роз-
робки спеціальних правил призначення покаран-

ня неповнолітнім. 
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OF IMPRISONMENT OF MINOR CRIMINALS 

 

Summary 

 

In the article the author express opinion that it is necessary as well as in the legislation  of 20 of the last 

century, to set the special rules of setting punishments minor, to limit to a right for a judicial trial to clear 

scopes of law for that, from one side to give enough power to appoint just punishment, from other to provide 

setting of even punishment for crimes, perfect at alike circumstances, by persons with alike description.     
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ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА АНАЛІЗ СКЛАДУ ЗАМАХУ НА ЗЛОЧИН 

 
Постановка проблеми. В умовах значних 

соціальних перетворень, спрямованих на розбу-

дову правової держави та громадянського суспі-
льства в Україні, важливим залишаються питан-

ня практики застосування та вдосконалення по-

ложень нового Кримінального кодексу України 

від 2001 року. Одним із інститутів українського 

кримінального права, що зазнав суттєвих змін у 

зв’язку із прийняттям КК 2001 року, є інститут 

незакінченого злочину. Вітчизняний законода-

вець, теоретики кримінального права і працівники 

судових органів є не одностайними, не можуть 

знайти компромісу ані щодо визначення поняття 

замаху на злочин, ані щодо встановлення основних 

ознак даного виду незакінченого злочину. Саме 

тому, вважаємо, вирішення даного завдання мож-

ливе лише шляхом визначення об’єктивних і 
суб’єктивних ознак замаху на злочин. Актуальним 

також залишається питання про правомірність за-

стосування складу незакінченого злочину як під-

стави кримінальної відповідальності у випадку 

вчинення замаху на злочин. 

Ступінь наукової розробки. Аналіз дже-

рел з даної проблематики показує, що в теорії 
кримінального права завжди приділялась значна 

увага дослідженню замаху на злочин. Зокрема, 

проблемам замаху на злочин присвячували до-

слідження М.В. Гринь, М.Д. Дурманов, Н.Ф. Ку-

знєцова, А.П. Козлов, Г.В. Назаренко, М.П. Рє-

дін, А.І. Сітнікова, М.С. Таганцева, І.С. Тишке-

вич, В.Тихий, А.В. Шевчук та інші.  
Однак слід визнати, що попри досить дета-

льну розробку даної проблеми в науковій літера-

турі, цілий ряд актуальних питань цієї теми за-

лишаються невирішеними. Саме тому, досі дис-

кусійними є питання про саме поняття замаху на 

злочин, визначення його суб’єктивних та 

об’єктивних ознак та наявність у замаху само-

стійної юридичної підстави кримінальної відпо-

відальності – складу замаху на злочин. 

Мета статті. Автор ставить перед собою 

мету провести комплексне дослідження питань, 

що стосуються поняття замаху на злочин, визна-

чити його зміст та основні елементи, а також 

з’ясувати значення  даного інституту для вдос-

коналення кримінального законодавства.  

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Законодавство на сьогодні визнає замахом 

«вчинення особою з прямим умислом дії (бездія-

льності) безпосередньо спрямованої на вчинення 

злочину, якщо злочин не доведено до кінця з 
причин, які не залежать від волі винного» (ч.15 

КК України) [1, с.8]. 

Юридичне поняття замаху на злочин – це 

«комплексний» образ, у якому акумулюються 

ознаки, які визначаються законодавством і які 
мають тенденцію змінюватися в залежності від 

кримінальної політики з прийняттям кожного 

нового кримінального кодексу. 

В широкому розумінні слова замахом на 

злочин можна вважати будь-яку дію або бездія-

льність, яка спрямована на вчинення злочину, 

але яка не закінчена. 

На думку І.С. Тишкевича «Визначення   

замаху  передбачає  певні   труднощі» [12, с.85]. 

А ще раніше А.А.Герцензон зазначав, що “найбі-
льші  труднощі  в  розмежуванні   стадій  вчи-

нення  злочину  містяться  в  визначені  замаху.” 

На думку І.С. Тишкевича, ці  труднощі  поясню-

ються  тим,  що  поняття  замаху  охоплює  різні  
за своїм характером дії, які безпосередньо спря-

мовані  на  вчинення   злочину, але не досягли  

стадії закінченого злочину з причин, які не зале-

жать  від волі  винного [3, с.352]. Не погоджую-

чись з даним положенням М.П. Рєдін, вважає, що 

труднощі, які існують і сьогодні і про які писали 

А.А. Герцензон, І.С. Тишкевич та інші вчені, по-

яснюються наступними причинами. По-перше, 

при визначенні поняття замаху на злочин необ-

хідно виходити із діалектичної єдності стадій 

реалізації злочинного наміру (стадії створення 

умов і стадії виконання злочину). Саме тому, на 

його думку, при визначенні поняття замаху на 

злочин необхідно включати першу стадію реалі-
зації злочинного наміру – стадію умисного ство-

рення умов для виконання злочину. По-друге, 

необхідно широко трактувати поняття «умисні 
дії (бездіяльність), безпосередньо спрямовані на 

вчинення злочину» [10, с.57].  

В юридичній літературі замахом на злочин 

визнаються «виконання складу злочину» [8, 

с.368], «виконання об’єктивної сторони посяган-

ня» [15, с.310], «реалізацію діяння (бездіяльнос-

ті), які утворюють об’єктивну сторону злочину» 

[13, с.215], або «виконання дій, безпосередньо 

спрямованих на вчинення злочину» [14, с.117]. 
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Американський вчений Дж. Флетчер вважає, що 

замах випливає із поняття закінченого злочину і є 

похідним від нього [16, с.442]. Дану точку зору 

підтримує і А.В. Наумов, який під замахом на від-

повідний злочин розуміє «незакінчений різновид».   

В.В. Кузнєцов, А.В. Савченко вважають, 

що замах це «невдала спроба посягання на 

об’єкт, коли діяння винного не спричинили реа-

льної шкоди об’єктові» [11, с.97]. 

На думку, Д.Л. Виговського, замах на злочин 

це «невдала спроба вчинити злочин, коли суб’єкт 

доклав всіх зусиль, щоб здійснити всі заплановані 
дії, але бажані для винного наслідки не настали 

незалежно від його волі, чи винний не зміг вчинити 

всіх дій, які мав намір вчинити» [6,  с.26]. 

Ще цілий ряд учених трактують замах на 

злочин як «вчинення особою з прямим умислом 

діяння (бездіяльності), безпосередньо спрямова-

ного на вчинення злочину, передбаченого відпо-

відною статтею Особливої частини КК України, 

якщо при цьому злочин не було доведено до кін-

ця з причин, що не залежали від її волі» [2, с.92;  

4, с.91; 7, с.135]. 

Усі ці дефініції, безумовно правильні, всі 
вони в тій чи іншій мірі відрізняються одна від 

одної. Однак для всіх вищеперерахованих визна-

чень спільне те, що замах на злочин – це поча-

тий, але не закінчений злочин. 

Враховуючи все вищевикладене доцільно 

було  дати таке визначення: замахом на злочин  - 

це вчинення особою умисного діяння, яке перед-

бачене Особливою частиною КК України як зло-

чин, якщо при цьому злочин не було доведено 

кінця з причини, які не залежать від волі особи. 

Все вище викладене дозволяє нам прийти 

до висновку про те, що в сучасній кримінальній 

науці поки що не вироблене єдине  визначення 

замаху на злочин і на сьогоднішній день це пи-

тання залишається дискусійним і актуальним, 

хоча і передбачене кримінальним законом. 

Законодавець у статті 2 КК України визна-

чив, що підставою для кримінальної відповіда-

льності за вчинення діяння є наявність усіх ознак 

складу злочину, передбаченого відповідною но-

рмою Особливої частини КК. 

Щоб мати правову основу для криміналь-

ної відповідальності за замах на злочин, очевид-

но, треба визнати наявність специфічного складу 

злочину – складу замаху на злочин. Так, на дум-

ку деяких авторів, склади конкретних злочинів 

охоплюють не лише закінчений злочин, а й готу-

вання чи замах на злочин, а також дії співучас-

ників у вчиненні злочину. При цьому склади та-

ких злочинів (замаху на злочин) визначаються не 

лише з допомогою норм Особливої частини КК, 

а й з використанням норм Загальної частини КК 

(ст. 15), що містить в собі характеристику як 

об’єктивних, так і суб’єктивних ознак зазначених 

різновидів злочинної діяльності [7, с.67]. Як і всі 
склади, склад замаху на злочин, повинен містити 

в собі чотири елементи, які характеризують 

об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну 

сторону. 

Замах – це перш за все суспільно небезпеч-

не, протиправне і каране діяння, яке вчиняється 

винною особою. Будучи злочинним посяганням, 

замах на злочин в якій би формі він не виражав-

ся, завжди пов'язаний з об’єктом даного пося-

гання. Адже при вчиненні замаху на злочин осо-

ба вчиняє безпосереднє посягання на визначений 

об’єкт. Визначення даного об’єкта дозволить не 

тільки відмежувати замах від інших стадій реалі-
зації умислу, але і визначити вчинене діяння в 

якості злочину.   

При вчиненні замаху на злочин особа, по-

сягаючи на об’єкт, створює небезпеку заподіяння 

йому шкоди. Ця небезпека визначається тим, що 

злочинець посягає на ті суспільні відносини, які 
охороняються кримінальним законом, оскільки 

такі дії не тільки спричиняють шкоду суспільним 

відносинам, але і створюють загрозу такого за-

подіяння. Саме тому, вчиняючи замах на злочин, 

особа не тільки створює небезпеку посягання, 

але вже безпосередньо посягає на конкретний 

об’єкт (суспільні відносини), ставлячи його під 

загрозу заподіяння шкоди, однак шкода або вза-

галі не завдається або завдається іншому об’єкту. 

Отже, об’єкт замаху на злочин – це охоро-

нювані кримінальним законом суспільні відно-

сини, на які посягає особа при вчиненні дій (без-
діяльності), які безпосередньо спрямовані на 

вчинення злочину і створюють реальну небезпе-

ку заподіяння шкоди.   

Предмет замаху злочину – це матеріальний 

предмет, з приводу якого або шляхом дії (впли-

ву) на який вчиняється злочин. Він є факульта-

тивним елементом складу злочину, оскільки в 

описі більшості злочинів, передбачених статтями 

КК України, про нього не згадується. Визначен-

ня предмету замаху на злочин необхідно розгля-

дати тільки до конкретно вчиненого діяння. 

З об’єктивної сторони замах на злочин, ми 

вважаємо, характеризується тим, що він може 

бути вчинений як шляхом дії так і бездіяльності. 
Бездіяльність - це певна позиція невтручання в 

перебіг подій, яка стала причиною настання сус-

пільно небезпечних наслідків. У злочинах, які 
можуть бути вчиненні тільки шляхом дії, замах 
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виражається тільки у визначених активних діях 

(заволодіння майном, заподіяння удару, тощо). А 

в злочинах, які вчиняються шляхом бездіяльнос-

ті, замах також виражається у формі бездіяльно-

сті. Визнання можливості вчинення замаху на 

злочин не тільки у формі дії, але і бездіяльності 
має суттєве значення для судових і слідчих орга-

нів, так як на практиці зустрічаються випадки 

вчинення замаху і шляхом бездіяльності.  
Більшість учених виділяють три об’єктивні 

ознаки замаху на злочин [2, с.91; 4, с.91, 7 с.135-

136, 17, с.92]. До них відносять: 1) вчинення   діян-

ня (дії або бездіяльності),   безпосередньо   спрямо-

ваного  на   вчинення   злочину; 2) злочин не дове-

дено  до  кінця; 3) злочин не завершено з причин, 

які не залежать від волі винного. Однак в юридич-

ній літературі питання про ознаки замаху на зло-

чин не знайшли однозначного вирішення. 

Сукупність указаних ознак, які характери-

зують об’єктивну сторону замаху на злочин є 

неповною, внаслідок методологічної бази їх ви-

значення. Саме тому така сукупність не відпові-
дає потребам правозастосовної практики.  

Тому, на нашу думку, замаху на злочин як 

виду незакінченого злочину з об’єктивної сто-
рони притаманні такі ознаки: 1) дії (бездіяль-

ність), безпосередньо спрямовані на вчинення 

злочину і  вчиняються особою для вчинення за-

кінченого злочину; 2) дії (бездіяльність) особи, 

безпосередньо спрямовані на вчинення злочину, 

є суспільно небезпечними, оскільки безпосеред-

ньо посягають на об’єкт злочину; 3) дії (бездія-

льність) особи, безпосередньо спрямовані на 

вчинення злочину, створюють небезпеку заподі-
яння шкоди об’єкту злочину, або така шкода час-

тково заподіюється; 4) дії (бездіяльність), безпо-

середньо спрямовані на вчинення злочину, не 

доводяться до кінця завжди і тільки через причи-

ни, що не залежать від волі особи; 5) дії (бездія-

льність) особи, безпосередньо спрямовані на 

вчинення злочину, виконуються особою не по-

вністю, або не спричиняють настання суспільно 

небезпечної шкоди, передбаченої статями Особ-

ливої частини Кримінального кодексу; 6) дії 
(бездіяльність), безпосередньо спрямовані на 

вчинення злочину, з однієї сторони, включені в 

об’єктивну сторону закінченого злочину, а з ін-

шої – не тотожні їй і утворюють самостійний 

склад незакінченого злочину – замах на злочин. 

Суб’єктивна сторона замаху на злочин ха-

рактеризується тільки прямим умислом. Суб’єкт 

усвідомлює, що він своїми діями (бездіяльністю) 

вчиняє конкретний злочин, виконує частину 

об’єктивної сторони, передбачає настання суспі-

льно небезпечних наслідків свого діяння і бажає 

їх настання (у злочинах із матеріальним скла-

дом); при вчиненні замаху на злочин з формаль-

ним складом – особа усвідомлює суспільну не-

безпеку  своїх діянь, які безпосередньо спрямо-

вані на вчинення злочину і бажає їх вчинити.  

Наявність тільки прямого умислу при замаху на 

злочин вказується і судовій практиці. Пленум 

Верховного Суду України у своїй практиці зав-

жди виходив з того, що замах на вбивство може 

бути вчинено лише з прямим умислом. Так, у п.4 

Постанови Пленуму Верховного Суду України 

“Про судову практику в справах про злочини 

проти життя і здоров'я людини” від 7 лютого 

2003 року №2 зазначається: “… замах на вбивст-

во може бути вчинено лише з прямим умислом 

(коли особа усвідомлює суспільно небезпечний 

характер свого діяння, передбачає його суспільно 

небезпечні наслідки і бажає їх настання)” [9, 

с.166]. Відповідно до КК України, замахом ви-

знаються  умисні діяння (бездіяльність). Саме 

тому, на нашу думку, замах неможливий у зло-

чинах з необережною формою вини. 

Із суб’єктивної сторони замаху на злочин 
притаманні такі її особливості: по-перше, наяв-

ність у особи прямого умислу на вчинення зло-

чину, оскільки, особа усвідомлює, що її дії (без-
діяльність) безпосередньо спрямовані на вчинен-

ня конкретного злочину, передбаченого Особли-

вою частиною Кримінального кодексу, їх суспі-
льну небезпеку, і бажає виконати вказану дію 

(бездіяльність) і довести злочин до кінця; по-

друге, наявність у особи кінцевої мети – вико-

нання всіх умисних дій (бездіяльності), безпосе-

редньо спрямованих на вчинення злочину і дове-

дення його до кінця. 

Одним   із   елементів   складу  злочину є 

суб’єкт,    без   якого  не   може  наставати   кри-

мінальна  відповідальність. Суб’єктом, за діючим 

законодавством, визнається фізична осудна осо-

ба, яка   вчинила   злочин  у  віці, з якого  відпо-

відно до КК України   може   наставати   кримі-
нальна відповідальність (ч.1 ст. 18 КК). Перера-

ховані вище ознаки: фізична особа, досягнення 

певного віку і осудність – необхідні і достатні  
юридичні ознаки, які характеризують суб’єкт 

злочину [7, с.100], і які в повному обсязі харак-

теризують і суб’єкт замаху на злочин. 

Висновки. 1. Замах на злочин  - це вчинен-

ня особою умисного діяння, яке передбачене 

Особливою частиною КК України як злочин, 

якщо при цьому злочин не було доведено кінця з 
причини, які не залежать від волі особи. 2.Замах 

на злочин володіє всіма ознаками складу злочину 
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і тому юридично обґрунтовано говорити про са-

мостійний склад злочину – склад замаху на зло-

чин. 3. Оскільки склад замаху на злочин є само-

стійною юридичною підставою кримінальної 
відповідальності, то йому притаманні всі елемен-

ти складу замаху на злочин: об’єкт, об’єктивна 

сторона, суб’єкт і суб’єктивна сторона. 
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CONCEPT, SIGNS AND ANALYSIS OF ATTEMPTED CRIME 

Summary 

 
         Attempted crime one of institutes of the Ukrainian criminal law in which the essential changes after 

acceptance of the new criminal code of Ukraine are introduced. In the article the author explores questions 

which are connected  to definition of concept of attempted crime; his natures and signs, and also the value of 

the given institute for improvement of the criminal legislation of our country is studied. 
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Правові відносини державного боргу є не-

від’ємною складовою фінансової системи держа-

ви. Як свідчить сучасна ситуація, у світі практи-

чно немає жодної держави, яка би не мала дер-

жавного боргу. Економічною та юридичною нау-

кою встановлено, а на практиці неодноразово 

підтверджено, що забезпечення бюджетної рів-

новаги, її підтримка, здійснення жорсткого зба-

лансування бюджетної політики нерідко поглиб-

люють коливання негативних економічних про-

цесів у державі. Тому ще з 30-х років ХХ ст. од-

ним із найважливіших інструментів підтримки 

розвитку національної економіки прийнято ви-

значати бюджетне дефіцитне фінансування.       

У сучасних соціально-економічних та політико-

правових умовах державний борг є характерним 

елементом фінансової системи, надзвичайно ва-

жливим чинником функціонування збалансова-

них публічних фінансів, стабільного грошового 

обігу. Крім того, сфера існування державного 

боргу безпосередньо пов’язана з потребами роз-
витку національного виробництва, тому інститут 

державного боргу, спрямований на забезпечення 

публічних інтересів, опосередковує зв’язки між 

державою, банками, товаровиробниками, іншими 

суб’єктами та населенням в цілому.  

Як переконує історичний досвід, кінцева 

стратегічна мета фінансової діяльності держави 

полягає у розподілі та використанні грошових 

коштів для задоволення публічних потреб та ін-

тересів. Реалізація даної мети можлива шляхом 

мобілізації державою грошових коштів у відпо-

відні фонди, що забезпечується сьогодні різними 

правовими шляхами: розширенням податкової 
бази, збором державою неподаткових обов’яз-
кових грошових платежів, проведенням масшта-

бної приватизації державного майна тощо. Дані 
напрямки є традиційними у фінансовій діяльнос-

ті держави. Однак їх ефективність  залежить від 

рівня і обсягів суспільного виробництва, стану та 

показників доходності суб’єктів господарюван-

ня, ефективності правового механізму оподатку-

вання, рівня податкової дисципліни та інших фа-

кторів. Та у періоди соціально-економічних пе-

ретворень, що нерідко супроводжуються еконо-

мічними кризами та скороченням обсягів суспі-
льного виробництва дані правові методи мобілі-
зації фінансових ресурсів є не завжди ефектив-

ними. Натомість, залучення додаткових фінансо-

вих ресурсів шляхом здійснення бюджетних за-

позичень є менш залежним від негативних соціа-

льно-економічних явищ, є високо мобільним ін-

струментом державної фінансової політики, а 

отже – і особливо ефективним.  

Дієвість бюджетних запозичень як інстру-

менту фінансової політики держави залежить від 

ряду соціальних чинників, головним з яких є до-

віра внутрішніх і зовнішніх інвесторів до держа-

ви та уряду, що діє від її імені. Запорукою існу-

вання такої довіри може бути ефективна та про-

гнозована державна політика у сфері боргових 

зобов’язань, гарантування погашення власних 

позик та сум бюджетних асигнувань, перерахо-

ваних із порушенням строків, чи у неповному 

розмірі. З огляду на це, правовий інститут дер-

жавного боргу в Україні сьогодні – один зі стри-

жневих у фінансовій системі держави і відіграє 

важливу роль у забезпечені публічних фінансо-

вих інтересів. 

Відзначаючи важливість і необхідність ін-

ституту державного боргу, ми так само маємо 

відзначити, що цілісні науково-теоретичні роз-
робки з даної проблематики в сучасній науці фі-
нансового права донедавна були фактично відсу-

тні. Даному явищу є об’єктивні причини. Так, у 

радянський період розвитку науки фінансового 

права саме визнання категорії державного боргу 

було з точки зору пануючої соціалістичної докт-

рини неприпустимим. Держава, здійснюючи фа-

ктично автономно власну фінансову діяльність 

не визнавала себе боржником перед внутрішніми 

інвесторами. Надмірна ж ідеологізація науки фі-
нансового права призвела до того, що у науці 
фінансового права даного періоду категорія дер-
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жавного боргу або не розглядалась, або лише 

згадувалась як одна із характеристик негативних 

проявів буржуазних фінансових систем. 

У пострадянський період розвитку науки 

фінансового права проблеми державного боргу, 

визначення його правової природи, структури, 

обслуговування та погашення тривалий час за-

лишались нерозробленими. Неузгодженість кон-

цепцій, невизначеність у розумінні практичних 

моментів реалізації відносин у сфері державного 

боргу помножені на фактичну непідготовленість 

органів влади молодої української держави до 

управління бюджетним дефіцитом та державним 

боргом призвели до цілого ряду гострих практи-

чних проблем та негативних соціально-

економічних явищ. 

З огляду на це, вважаємо особливо актуа-

льною, зумовленою вимогами часу монографію 

Заверухи І.Б. «Державний борг України: пробле-

ми правового регулювання», що вийшла напри-

кінці 2006 року у видавничому центрі ЛНУ імені 
Івана Франка. Дана праця написана на основі су-

часних методологічних позицій, з врахуванням 

та теоретичним опрацюванням чинної норматив-

но-правової бази. У монографії автор зробила 

спробу визначити зміст державного боргу як фі-
нансово-правової категорії, охарактеризувати 

особливості правовідносин, що становлять його 

зміст, дослідити правовий статус їх учасників, 

проаналізувати правове регулювання управління 

державним боргом та фінансовий контроль за 

його станом. У роботі запропоноване авторське 

бачення проблем класифікації державного боргу, 

визначення його структури, особливості виник-

нення, зміни та припинення правовідносин у 

сфері державних боргових зобов’язань та практику 

їх реалізації. У даному монографічному дослі-
дженні автор ставить собі завдання визначити 

зміст категорії «державний борг», що на її думку 

може відкрити шлях до подальших досліджень фо-

рмування державного боргу, його обслуговування 

та погашення, здійснення управління тощо. 

Ми вважаємо, що продуманою та логічною 

є структура даного монографічного дослідження. 

Це дозволило автору зосередитись на вирішенні 
спочатку загальних питань, які є стрижневими, 

концептуальними для дослідження обраної про-

блематики. До таких питань, зокрема, належать: 

правова природа державного боргу, характерис-

тика державного боргу в системі фінансово-

правових категорій, принципи правового регу-

лювання відносин у сфері державного боргу. Ха-

рактеризуючи правову природу державного бор-

гу, автор, на нашу думку, цілком слушно пропо-

нує використовувати категорію «публічний 

борг». Це дозволить на теоретичному і практич-

ному рівнях розмежувати два окремих інститути: 

державний борг та муніципальний борг, а також 

прийняти міжнародні стандарти, що використо-

вуються у цій сфері і характеризують зо-

бов’язання всього публічного сектора, гаранто-

вані органами влади на внутрішньому та зовніш-

ньому ринках. Таким чином, Заверуха І.Б., вслід 

за Пришвою Н.Ю. та Нечай А.А., що здійснили 

фундаментальні дослідження публічних доходів 

та публічних видатків, обґрунтовує доречність 

використання категорії «публічність» при визна-

ченні відповідного фінансово-правового інститу-

ту (С.28-29). 

Здійснюючи порівняльно-правовий аналіз 
змісту категорій «державний борг» і «державний 

кредит», автор досить чітко та, на нашу думку, 

обґрунтовано розмежовує дані категорії, відзна-

чаючи, що категорія «державний борг» є шир-

шою, оскільки її зміст відображає відносини з 
приводу формування (випуску), обслуговування, 

погашення та визнання боргових зобов’язань, 

взятих на себе державою, відповідно до чинного 

законодавства та міжнародних договорів (С. 14). 

Відзначимо, що на сьогодні у сучасній правовій 

та економічній літературі, до появи рецензованої 
монографії, дані категорії нерідко ототожнюва-

лись, або, навпаки, не розглядались у своєму вза-

ємозв’язку.  

Безсумнівним позитивом монографічного 

дослідження є спроба автора розв’язати терміно-

логічне непорозуміння, що виникає у зв’язку з 
відносинами у сфері одержання державного кре-

диту, тобто здійснення бюджетних запозичень і 
надання державного кредиту. Ми погоджуємось 

із авторською позицією, що у теорії і практиці 
нормативно-правового регулювання терміни з 
аналогічним звучанням, але протилежним зміс-

том є неприпустимими. Тому, вважаємо корис-

ною в методологічному плані пропозицію Заве-

рухи І.Б. застосовувати термін «державний кре-

дит», «державне кредитування» у відносинах, у 

яких держава виступає кредитором, а відносини з 
приводу залучення державою позичкових ресур-

сів визначати як бюджетні запозичення (С. 29). 

На основі проведеного порівняльного ана-

лізу, та дослідження правових ознак державного 

боргу, автором наведене визначення державного 

боргу як системи фінансових зобов’язань держа-

ви, що виникають у результаті здійснення запо-

зичень; боргових зобов’язань, прийнятих на себе 

відповідно до чинного законодавства; сум бю-

джетних асигнувань, перерахованих із порушен-



Комплексне дослідження проблем правового регулювання державного боргу України  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 348 . Правознавство. 121 

ням строків чи у неповному розмірі, суми компен-

сації за несвоєчасну чи неповну виплату суми пла-

тежу юридичним чи фізичним особам, що оформ-

лено у відповідному нормативно-правовому акті як 

боргове зобов’язання (С. 33). Вважаємо, що таке 

визначення відображає зміст даної правової кате-

горії і може служити методологічною основою по-

дальших досліджень з даної проблематики. 

Важливе теоретичне та практичне значення 

має запропонована Заверухою І.Б. класифікація 

принципів правового регулювання відносин у 

сфері державного боргу. Дана класифікація по-

будована на базі існуючого доробку теорії права 

та галузевих юридичних наук, насамперед науки 

конституційного права та фінансового права. Зо-

крема, у монографії визначені загально-правові 
принципи державного боргу; галузеві – фінансо-

во-правові принципи; інституційні принципи 

державного та муніципального боргу (С. 35-58). 

Окремо хотілось би відзначити як позитив, виді-
лення автором особливої ролі загально-правових 

принципів державного боргу, що відображені у 

Конституції України. Зокрема, такі принципи, як 

принцип добросовісності та неприпустимості 
зловживання суб’єктивними правами, принцип 

законодавчого регулювання відносин у сфері 
державного боргу. Автор на прикладі Конститу-

цій цілого ряду держав досить переконливо ілю-

струє, що відображення у Конституції України 

вказаних принципів є не просто результатом іс-

нуючої суспільно-політичної ситуації чи продук-

том ідеології, це – загальносвітова практика ре-

гулювання даного правового інституту. Ми під-

тримуємо думку Заверухи І.Б. про необхідність на 

найвищому нормативному рівні регулювати відно-

сини у сфері державного боргу, щоб не допустити 

зловживання державою (чи урядом) своїми права-

ми за рахунок прав кредиторів чи інвесторів, особ-

ливо – у випадках здійснення реструктуризації бо-

ргових зобов’язань, що проводиться державою у 

односторонньому порядку (С.42). 

Вважаємо достатньо обґрунтованим ви-

сновок автора про те, що правові відносини у 

сфері державного боргу виникають у сфері пуб-

лічних фінансів, оскільки вони, будучи кредит-

ними та розрахунковими, становлять специфіч-

ний вид управлінської діяльності держави в особі 
уповноваженого нею органу з приводу форму-

вання боргу та визначення його структури (С. 

81). Наголошуючи на публічному характері від-

носин державного боргу, автор розглядає це пи-

тання у двох аспектах. По-перше шляхом вста-

новлення акценту на задоволенні публічних ін-

тересів, передбачених бюджетним законодавст-

вом. Адже, як передбачено чинним Бюджетним 

кодексом України, бюджетні запозичення не мо-

жуть бути використані для забезпечення фінан-

совими ресурсами поточних видатків держави, за 

винятком випадків, коли це необхідно для збе-

реження загальної економічної рівноваги. По-

друге, визначаючи публічні інтереси, що стосу-

ються порядку обслуговування та погашення 

державного боргу. На думку автора, ознака пуб-

лічності розкривається також через особливості 
механізму гарантування боргових зобов’язань 

публічних органів (С. 83). 

При характеристиці правового статусу 

суб’єктів відносин у сфері державного боргу ав-

тором досить вдало підмічено взаємозв’язок та 

взаємопроникнення публічно-правових і приват-

ноправових сфер правового регулювання. Адже, 

як справедливо вказує Заверуха І.Б., незважаючи 

на яскраво виражений публічний інтерес, його 

задоволення відбувається через реалізацію дер-

жавою свого правового статусу юридичної осо-

би, зокрема цивільно-правовими методами. Отже, 

автор, характеризуючи відносини у сфері держав-

ного боргу, резонно, на нашу думку, відзначає єд-

ність публічно-правового змісту та приватноправо-

вої форми. Тобто відносин, у яких реалізація пуб-

лічного інтересу здійснюється за допомогою при-

ватноправових засобів (С. 90). 

Важливою у теоретичному та практичному 

плані вважаємо позицію автора щодо визначення 

об’єкта правовідносин у сфері державного боргу, 

якими Заверуха І.Б. визначає бюджетне запози-

чення та боргове зобов’язання. Ми погоджує-

мось із висловленими у монографії аргументами, 

про те, що оскільки бюджетні запозичення вини-

кають як необхідність збалансування бюджету, 

забезпечуючи та задовольняючи тим самим пуб-

лічні інтереси, за своєю природою вони є фінан-

сово-правовими явищами (С. 146-147). Схваль-

ного відгуку заслуговує визначення у якості 
об’єкта правовідносин у сфері державного боргу 

боргових зобов’язань держави, прийнятих на 

умовах правонаступництва. Ми підтримуємо ав-

торський висновок, що галузева приналежність 

даної групи правовідносин характеризується на-

явністю відповідної правової форми щодо ви-

знання такого боргового зобов’язання (С. 289). 

Особливо значущою та корисною у мето-

дологічному та практичному значеннях вважає-

мо запропоновану у монографії теоретико-

правову характеристику фінансово-правових ас-

пектів управління державним боргом. Автор 

глибоко аналізує зміст управління державним 

боргом, характеризує правові та організаційно-
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функціональні аспекти такого управління та ви-

значає правові засади кризового управління дер-

жавним боргом. Зокрема, у монографії визначено 

організаційно-адміністративні та функціональні 
аспекти управління державним боргом. Дослі-
дження адміністративних аспектів процесу 

управління державним боргом дає автору підста-

ви стверджувати про доцільність створення са-

мостійного органу спеціальної компетенції – 

Управління державного боргу. Щодо функціона-

льних аспектів, то йдеться про визначення умов 

випуску і розміщення параметрів нових боргових 

зобов’язань, обслуговування і погашення держа-

вного боргу, контроль і звітність за станом дер-

жавного боргу (С. 233-243). 

Водночас дана монографія, як комплексне 

спеціальне дослідження надзвичайно актуальних 

сьогодні правових проблем, не позбавлене ряду 

моментів, що здаються нам дискусійними. На-

самперед це стосується методологічної бази да-

ного дослідження, що застосовувалась у рамках 

обраного автором типу правового розуміння – 

юридичного позитивізму. Достатньо відзначити з 
цього приводу вже хоча би той факт, що автор 

визнає як наукову аксіому тезу про те, що фінан-

сові відносини існують тільки у вигляді фінансо-

вих правовідносин (С. 6). Дана теза стала факти-

чно гаслом і методологічним орієнтиром у ході 
всього проведеного дослідження. Основним ме-

тодом наукового дослідження, як випливає з 
аналізу змісту монографії, є формально-догма-

тичний метод. За допомогою такого методу заса-

ди та проблеми правового регулювання держав-

ного боргу в Україні розглядались насамперед 

через їх опосередкованість у нормативно-право-

вих актах. Зокрема, характеристика правових 

відносин у сфері державного боргу розглядалась 

у таких аспектах: 1) чи відображені вони, а якщо 

відображені, то як у нормативно-правових актах; 

2) чи застосовуються дані правові акти у повній 

мірі в рамках існуючої правової системи та сус-

пільно-політичної ситуації; 3) чи відповідає нор-

мативно-правове регулювання відносин у сфері 
державного боргу цілям і завданням фінансової 
діяльності держави. Дуже характерним підтвер-

дженням відзначеного факту є підтримка Заверу-

хою І.Б. висловленого у науці фінансового права 

судження про те, що фінансові правовідносини у 

механізмі фінансово-правового впливу викону-

ють такі три основні функції: 1) вказують на ко-

ло осіб, на яких у конкретний час розповсюджу-

ється дія фінансово-правової норми; 2) закріп-

люють конкретну поведінку юридичних осіб і 
громадян у галузі мобілізації, розподілу та вико-

ристання фондів коштів, якої вони повинні доде-

ржуватись; 3) є умовою для можливості приве-

дення в дію юридичних засобів забезпечення 

суб’єктивних прав та правових обов’язків (С.80). 

Ми вважаємо спірним твердження автора 

монографії про те, що до правомірних дій, як во-

льової поведінки, які є підставами виникнення, 

зміни та припинення правових відносин у сфері 
державного боргу і передбачені правовими нор-

мами, є дії скеровані на підтримку фінансових 

інтересів держави (С. 171). По-перше, таке твер-

дження суперечить попередньому твердженню 

автора про те, що правовідносини державного 

боргу існують для задоволення публічних (а не 

державного) інтересів (С. 81-83). По-друге, нам 

здається методологічно хибним характеризувати 

підставу виникнення, зміни чи припинення право-

вих відносин шляхом визначення її мети, цільової 
спрямованості, що реалізується у майбутньому. 

Варто було би відзначити, на основі яких характе-

ристик і факторів дані дії можуть бути визначені 
юридичними фактами саме для існування право-

відносин у сфері державного боргу.  

Крім того, як відзначає автор, правові від-

носини у сфері державного боргу виникають на 

підставі конкретного акта держави, що прийма-

ється у односторонньому порядку і, власне, за-

кріплює та регулює їх. За такого ходу думок, 

здається нерозкритою сама природа даних відно-

син. Не зрозуміло, як у такому випадку дане тве-

рдження співвідноситься з тезою автора про те, 

що державні запозичення існують лише при ви-

сокому рівні довіри населення до держави чи 

інших публічних суб’єктів. Адже саме формою 

реалізації такої довіри, очевидно, на добровіль-

них засадах населенням і є відносини бюджетних 

запозичень. Як відзначає Заверуха І.Б., на стадії 
виникнення бюджетних зобов’язань між позича-

льником (державою) і кредитором (інвестором) 

існують договірні зобов’язання, що підпадають 

під цивільно-правове регулювання (С.87). 

Мають місце у вказаній монографії й інші 
спірні, на нашу думку, моменти, які ні в якій мірі 
не применшують усієї актуальності та науково-

теоретичної значимості проведеного комплекс-

ного дослідження. Дана робота, безумовно, зба-

гатила науку фінансового права новими, достові-
рними, глибоко обґрунтованими положеннями, 

узагальненнями та висновками і у значній мірі 
заповнила прогалини у науково-теоретичному 

доробку з проблем правового регулювання дер-

жавного боргу. 

Хохуляк В.В.
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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 роз-
друковування 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 по-

шкоджень 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 боку. 

 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 

 
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами). 

2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті - 
0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а 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 указувати номер позиції у списку літератури і сторінку. 

Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крап-

кою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210]. 

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-

стандартом. 

2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну 

назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад: 

• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянст-

ва» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158. 

2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора стат-

ті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збі-
рниках. Наприклад:  

• Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького універ-

ситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19. 

2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга ви-

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-

ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 

автори. Наприклад: 
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• Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 

276с. 

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

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

 

3. ДОДАТКИ 

 
До рукопису повинні додаватись: 

- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 

який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-

ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 

доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 

бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 

та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-

ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 

4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  

 
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-

колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 

були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 

початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 

лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-

йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор 

зобов'язаний попередити про це редакцію. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винят-

ки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 

 

 

 
Науковий редактор – доктор юридичних 
наук, професор, декан юридичного фа-
культету Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Пацурківський Петро Станіславович. 
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