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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ  

НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 1919 – 1920 РР. 
 

Досліджується механізм правового регулювання оплати праці впродовж 1919-1920 років на території су-
часної України та матеріали правозастосовної практики винагороди за працю. 

Ключові слова: оплата праці; правове регулювання оплати праці; заробітна плата; працівник; роботодавець. 
 

Постановка проблеми. В умовах ниніш-
ньої фінансово-економічної кризи в українсько-
му суспільстві відбувається переоцінка багатьох 
цінностей, їх нове переосмислення в контексті 
історичного досвіду, в тому числі й щодо підхо-
дів до правового регулювання відносин із вина-
городи за працю. Адже щоразу, коли суспільство 
потрапляє в кризовий стан, народ інстинктивно 
спрямовує свій погляд у минуле і там шукає зна-
мення, щоб відшукати собі правильний дорого-
вказ. Оскільки однією із причин сучасної еконо-
мічної кризи є недоліки у правовому регулюван-
ні оплати праці, то дослідження особливостей 
механізму правового регулювання оплати праці 
впродовж 1919-1920 років на території сучасної 
України надзвичайно актуальне. 

Упевнені, що аналіз розвитку правового 
регулювання оплати праці, наслідків реалізації 
трудового законодавства у сфері винагороди за 
працю впродовж досліджуваного періоду сприя-
тиме також глибшому усвідомленню логіки су-
часних державно-правових перетворень в Украї-
ні та допоможе спрогнозувати наслідки реаліза-
ції вітчизняного трудового законодавства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Науково-теоретичною основою дослідження ста-
ли праці К.М.Варшавського [13], Є.Г.Гімпель-
сона [4], С.Г.Струміліна [6], Л.С.Таля [14] та ба-
гатьох інших учених. 

Виділення нерозв’язаних раніше частин 
загальної проблеми, як присвячується дана 
стаття. Віддаючи належне науковому напрацю-
ванню названих дослідників, винагорода за пра-
цю для них не була об’єктом спеціального дослі-
дження. Свою увагу вони здебільшого зосере-
джували на аналізі економічних і політичних 
процесів, які відбувались у суспільстві. 

Мета статті – аналіз формування виключ-
но механізму правового регулювання оплати 
праці впродовж 1919-1920 років, дослідження 
тих засобів, за допомогою яких тодішнє суспіль-

ство і держава впливали на відносини винагоро-
ди за працю, виявлення тих чинників, які зумов-
лювали диференціацію правового регулювання 
оплати праці. 

 Виклад основного матеріалу. Специфі-
ка розвитку законодавства в період „воєнного 
комунізму” зумовлена особливістю розвитку то-
гочасних політичних та економічних подій. Зок-
рема, на формування тодішнього законодавства 
щодо правового регулювання оплати праці впли-
нула ліквідація самодержавства в лютому 1917 
року, різка зміна співвідношення класових і по-
літичних сил у країні, демократизація політично-
го режиму, посилення робітничого й профспіл-
кового руху – все це не лише загострило супере-
чності між працівниками та підприємцями, в то-
му числі й щодо винагороди за працю, але і 
сприяло активізації процесу формування трудо-
вого законодавства. Саме в цей період до влади 
прийшли більшовики, які, впроваджуючи дикта-
туру пролетаріату, почали здійснювати в країні 
соціалістичні перетворення. 

 В умовах „воєнного комунізму” натура-
льна форма винагороди набула масового харак-
теру, що зумовлено було значною гіперінфляці-
єю, яка швидко знецінювала гроші, за котрі, до 
того ж, важко було що-небудь придбати. „Щоб 
підняти продуктивність праці, необхідні продук-
ти харчування. А щоб їх отримати, необхідно 
підвищити продуктивність праці. Як розірвати це 
зачароване коло?” – задавав риторичне запитан-
ня Г.Рафаров і сам відповідав: „Виплата заробіт-
ної плати продуктами харчування стала життє-
вою необхідністю… Премії продуктами харчу-
вання за підвищення продуктивності праці є пла-
тою за працю” [1, с.2]. 

Але й в умовах натурального постачання 
влада шукала способи, щоб зацікавити працівників 
до підвищення продуктивності їх праці. „Продук-
тивність праці, – писав В.І. Ленін, – це, в загально-
му підсумку, найважливіша, найголовніша складо-
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ва перемоги нового суспільного устрою” [2, c.21]. 
В умовах запровадження державної монополії на 
продукти харчування, заборони приватної торгівлі 
та жорсткої регламентації розподілу, при значному 
знеціненні валюти виплата заробітної плати в гро-
шових знаках призводила до того, що вона чим 
далі тим більше втрачала свою купівельну спро-
можність. Тому ще в лютому 1919 року ВЦРПС 
поставила перед профспілками завдання збільшити 
працівникам натуральну частину заробітної плати 
для забезпечення посиленого харчування, полег-
шення їх квартирного становища й забезпечення 
одягом і взуттям [3, c.61]. 

13 квітня 1919 року ЦК РКП (б) ухвалив рі-
шення запровадити єдиний класовий пайок і зрів-
няти розподіл продуктів між робітниками та служ-
бовцями, скасувавши колишню привілейованість 
службовців щодо інших працівників. Навіть у сто-
лиці держави – Москві за картковими пайками ро-
бітник отримував харчів на 2639 калорій, тоді як 
добова фізіологічна норма становила 3600 калорій 
[4, c.270]. За свідченням О.Коллонтай, голодний 
пайок викликав у працівників, особливо жінок, по-
чуття відчаю та безвихідності [5, c.2]. 

За даними Е.Г.Гімпельсона, фактична ве-
личина прожиткового мінімуму фабрично-
заводського працівника в 1919–1920 роках ста-
новила 8-9 крб. у цінах 1913 року, або 39 % від 
нього [4, c.269]. Тому особливою частиною то-
дішньої винагороди за працю стали натуральні 
пайки – продуктові набори. Продукти видавали-
ся робітникам і службовцям за картками в твер-
дих цінах, а з кінця 1920 року – безкоштовно. 
Безоплатно видавався також виробничий одяг, 
безкоштовними були комунальні послуги, транс-
порт, послуги зв’язку. За підрахунками 
С.Г.Струміліна, в 1920 році реальна вартість на-
туральної частини заробітної плати була в 12 ра-
зів вищою, ніж її грошова складова [6, c.102]. 

Декретом РНК від 8 червня 1920 року „Про 
преміювання праці” „через нагальну необхід-
ність запровадження одноманітного порядку ви-
значення норм як грошових, так і натуральних 
премій за підвищення продуктивності праці” бу-
ло вперше запроваджено порядок визначення та 
формування натурального фонду преміювання 
[7]. Відповідно до п.3 названого Декрету, забо-
ронялося запровадження будь-яких систем або 
преміальних норм, жодних грошових або нату-
ральних премій на будь-якому підприємстві чи 
установі без їх погодження із ВЦРПС або його 
місцевими осередками й затвердження їх у РНК 
або в Раді Праці й Оборони. 

Для натурального преміювання в 1920 році 

було створено продуктовий та промтоварний 
фонд. На VIII Всеросійському з’їзді Рад 
В.І.Ленін повідомив, що для преміювання пра-
цівників утворено півмільйонний продовольчий 
фонд. До 1 вересня 1920 року натуральні премії 
отримували 1 561 538 працівників, у тому числі 
на залізниці 1 230 782 особи, на воєнних заводах 
– 71 600 осіб, гірників Донецького басейну – 
168 896 осіб тощо. На початку жовтня 1920 року 
чисельність премійованих натуральними пайка-
ми зросла до 2 млн. осіб [8, c.19]. 

У затвердженому урядом 23 жовтня 1920 
році „Тимчасовому положенні про натуральне 
преміювання” наголошувалося, що преміювання 
запроваджувалося для збільшення продуктивнос-
ті праці та ґрунтувалося на особистій ініціативі 
працівників щодо виконання виробничої програми 
[9]. У разі виконання такої програми на 100 % під-
приємству виділялось 40 % від належного повного 
фонду преміювання; при виконанні програми на 
175 % – 85 % фонду, на 200 % – весь обсяг належ-
ного підприємству фонду преміювання. 

Застосування натуральних премій сприяло 
зростанню продуктивності праці. Але вже невдовзі 
через регулярні виплати таких премій забракло 
продовольства. Тому багато підприємств зовсім 
перестали отримувати натуральні премії, а з квітня 
1921 року їх виплату було взагалі припинено. 

Незважаючи на те, що 10 грудня 1918 року 
було прийнято і введено в дію перший Кодекс 
законів про працю (далі – КЗпП 1918 року), зна-
чну частину його норм так і не вдалося втілити в 
життя через громадянську війну. А у період 
1919–1920 років було схвалено значну кількість 
підзаконних нормативних актів, які фактично 
замінили собою цей кодифікований акт. Серед 
актів, що регулювали відносини оплати праці, 
варто пригадати Постанову ВЦВК „Про підви-
щення заробітної плати” від 21 лютого 1919 ро-
ку, якою з 1 лютого 1919 року було запровадже-
но як новий загальноросійський тариф, так і 
встановлено мінімальну заробітну плату для ро-
бітників розміром у 600 крб. і максимум 1150 
крб. на місяць [10]. Залежно від основних видів 
праці тариф поділявся на три частини, кожна з 
яких складалась із 12 розрядів. У середині кожного 
розряду мінімальна ставка заробітної плати спів-
відносилась із максимальною як 1,00:1,75. Однак 
нова тарифна реформа не змогла забезпечити пра-
цівникам нормального існування, попри те, що 
внаслідок її здійснення середня по країні номіна-
льна заробітна плата зросла в 2,3 разу. 

Постановою ВЦВК від 21 лютого 1919 року 
було визначено, що на підприємствах усіх галузей 
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народного господарства основою організації заро-
бітної плати мала стати відрядна та преміальна си-
стеми оплати праці з підвищеною оплатою за ви-
робіток понад норму. На тих підприємствах, де не 
можна здійснити облік кількості праці за нормою, 
повинна була застосовуватися погодинна система 
оплати праці з регламентованою тривалістю робо-
чого дня і затвердженими правилами внутрішнього 
трудового розпорядку [11]. 

Декретом РНК від 18 вересня 1919 року 
„Про порядок сумісництва посад” було врегу-
льовано оплату праці за сумісництвом. При цьо-
му, відповідно до п.1 Декрету, сумісництво до-
зволялося лише в тому випадку, коли для певної 
роботи потрібні були працівники з рідкісними 
спеціальними знаннями та які вже були зайняті 
на інших установах, але за умови відсутності за-
реєстрованих безробітних з відповідною кваліфі-
кацією. До того ж сумісництво дозволялося на 
одній і тій же установі чи підприємстві або на 
різних, але не більше ніж на двох з урахуванням 
місця основної роботи. Запрошення на роботу за 
сумісництвом надавалося працівнику лише з до-
зволу Центральної керівної колегії цієї установи. 
Щодо оплати праці за сумісництвом, то, відпові-
дно до п.4 названого Декрету, її розмір не пови-
нен був перевищувати 50 % посадового окладу за 
основним місцем роботи, незалежно від вибраної 
системи оплати праці. Якщо ж основний посадо-
вий оклад і винагорода за сумісництвом переви-
щували максимальний розмір заробітної плати, 
то відповідно до п.п.б) ст.1 Декрету „Про підви-
щення заробітної плати” від 21 лютого 1919 ро-
ку, виплата додаткової винагороди дозволялася 
лише за погодженням з РНК і за інформування 
про це ВЦВК [10]. До того ж, згідно з п.8 Декре-
ту від 18 вересня 1919 року, Народний Комісарі-
ат Праці зобов’язаний був реєструвати всі, без 
винятку, випадки сумісництва. У разі ж пору-
шення умов названого Декрету винні особи при-
тягалися до кримінальної відповідальності як за 
тяжкі посадові злочини (п.8 Декрету). 

Віддзеркаленням надзвичайної централіза-
ції в тогочасному правовому регулюванні була і 
Постанова Всеукраїнського революційного комі-
тету від 27 січня 1920 року „Про поширення на 
Україну декретів РРФСР”, відповідно до п.1 якої 
„розвиваючи відносини згідно з угодою між Все-
українським ЦВК та Всеросійським ЦВК від 1 
червня 1919 року „Про об’єднання діяльності 
обох республік”, до остаточного оформлення 
взаємовідносин, оголошуємо, що всі декрети та 
постанови УРСР, що стосуються органів влади й 
підвідомчих закладів, пов’язаних з названою 

угодою, анулюються і замінюються декретами 
РРФСР, що набирають силу на всій території 
України з моменту опублікування цієї Постанови 
та підлягають негайному виконанню”. 

Наступним актом, за допомогою якого 
здійснювалося правове регулювання оплати пра-
ці працівників, став Декрет РНК від 17 червня 
1920 року „Загальне положення про тариф (Пра-
вила про умови найму та оплати праці робітників 
і службовців всіх підприємств, установ та госпо-
дарств)” [12]. Указані Правила набирали чиннос-
ті з 1 липня 1920 року та поширювали свою дію 
на всі без винятку державні, цивільні, військові 
відомства, громадські й приватні підприємства, 
установи, господарства, що діяли на території 
РРФСР та УРСР. Відповідно до п. з47 Декрету, 
оплата праці всіх робітників та службовців мала 
здійснюватись за тарифами, затвердженими На-
родним Комісаріатом Праці (далі – НКП). При 
цьому винагорода за працю мала диференціюва-
тись залежно від часу, потрібного для повного 
оволодіння навичками професії; шкідливості та 
небезпечності умов праці; тяжкості праці; міри 
відповідальності за виконувану роботу. 

Тарифи для кожної галузі праці повинні бу-
ли розроблятись відповідними виробничими сою-
зами та затверджуватися НКП. Розподіл працівни-
ків за тарифними розрядами здійснювали місцеві 
розціночні комісії відповідно до затверджених для 
певного виробництва тарифних розрядів. 

Відповідно до п. з44 Декрету, якщо праців-
ник виконував роботу, для якої потрібні спеціальні 
знання або особлива підготовка, але не мав спеціа-
льного звання (диплома чи посвідчення про осві-
ту), то його праця повинна була оплачуватися за 
тарифною ставкою тієї роботи, яку він фактично 
виконував. 

Заробітна плата мала виплачуватись у гро-
шовій формі, в робочий час, двічі на місяць: 15 чи-
сла та в передостанній день кожного місяця. Якщо 
підприємство чи установа надавала працівникам 
натурою квартиру, харчування, продовольство то-
що, то собівартість усього цього забезпечення мала 
бути вирахувана з їх заробітку. 

Домінуючою була відрядна або преміальна 
система оплати праці, адже відповідно до п. з53 
застосування цих систем здійснювалось у випадку, 
коли заводоуправління або адміністрація установи 
вважали це за можливе. Норми виробітку розроб-
лялись місцевими розціночними комісіями та за-
тверджувались виробничими союзами під контро-
лем місцевих рад (бюро) професійних спілок і від-
ділу праці (п. з22 Декрету). До того ж указані нор-
ми виробітку повинні були переглядатися не рідше 
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від одного разу в квартал (п. з27).  
Якщо ж працівник не виконував установ-

лену норму виробітку, то отримував заробітну 
плату залежно від кількості виготовленої ним 
продукції, але не менше від ⅔ своєї тарифної 
ставки. У тому ж випадку, якщо працівник сис-
тематично не виконував норми виробітку до того 
ж без поважних причин, то відповідно до п. з29 
Декрету за рішенням місцевої розціночної комі-
сії його можна було перевести на іншу роботу в 
межах того ж розряду або на нижчий тарифний 
розряд. Якщо ж невиконання норм виробітку 
стало наслідком недобросовісності або грубої 
необережності працівника, то він міг бути звіль-
неним з роботи без попередження та без виплати 
двотижневої винагороди за працю. У тому ж ви-
падку, якщо працівник перевиконував норму ви-
робітку, то його додатковий заробіток не мав пе-
ревищувати тарифну ставку більше аніж на 
100 % (п.з68). Таким чином, указана норма фак-
тично встановлювала максимальну величину ви-
нагороди за працю – 200 % тарифної ставки. І 
хоча глава В „Про преміальну оплату” (ст. 
ст. з70-з81) регламентувала підстави та порядок 
виплати премій з метою заохочення працівників 
до підвищення продуктивності їх праці через зао-
хочувальні доплати за різноманітні перевиконання 
встановленої норми продуктивності праці, поліп-
шення якості продукції, за зменшення її собіварто-
сті, за технічні вдосконалення, за покращення ор-
ганізації виробництва тощо, але все ж згідно з 
п. з78 Декрету всі види додаткової оплати праці в 
своїй сукупності не повинні були перевищувати 
200 % тарифної ставки працівника. Отже, відрядні 
роботи могли преміюватися в розмірі, що не пере-
вищував 100 % тарифної ставки. 

Оплата надурочних робіт мала здійснюва-
тись у полуторному розмірі від нормальної пого-
динної тарифної плати (п. з83), але лише в тому 
випадку, якщо така робота виконувалась за до-
рученням адміністрації підприємства або устано-
ви (п. з86). Якщо ж така робота виконувалась 
працівником на власний розсуд, то вона не під-
лягала оплаті в підвищеному розмірі. 

Якщо працівник виготовляв браковану 
продукцію не через власну вину, то така робота 
оплачувалась за нормальною тарифною ставкою. 
Якщо ж брак було виготовлено з вини працівни-
ка, то йому виплачувалось ⅔ його тарифної став-
ки. Коли брак став наслідком явно зневажливого 
ставлення працівника до роботи, то така праця 
оплаті не підлягала. Причини виготовлення бра-
кованої продукції мала встановлювати місцева 
розціночна комісія. 

У разі простою всього підприємства або 
його частини на строк не більше від одного міся-
ця, не зайняті працівники, яких можна направити 
на інші роботи, за весь час простою отримували 
винагороду в розмірі ⅔ тарифної ставки, але не 
менше від найменшої тарифної ставки. 

У випадку направлення працівників у від-
рядження, їм відшкодовувалась вартість проїзду 
та виплачувались добові із розрахунку місячної 
ставки, поділеної на 60 (при відрядженні в при-
міський район проживання) або на 30 (в разі від-
рядження поза приміський район). Але величина 
добових не мала бути меншою за мінімальну по-
денну тарифну ставку. 

У період „воєнного комунізму” перестали 
навіть укладатись колективні договори. К.М.Вар-
шавський, аналізуючи тодішнє законодавство 
щодо оплати праці стверджував, що „існували 
виключно норми публічного права” [13, c.7-8].   
У цьому контексті хотілось би пригадати слова 
Л.С.Таля про те, що регулювання трудових від-
носин засобами публічного права було характер-
ною особливістю доби феодалізму. „Юристи се-
редньовіччя не заперечували … юридичної сили 
залежних відносин. Їх нормування визнавалося 
функцією лише державного управління, а отже, і 
предметом адміністративного права. Таке вирі-
шення питання відповідало духу поліцейської 
держави”, – стверджував Л.С.Таль, – але не від-
повідало ані поглядам сучасного суспільства, ані 
вимогам сучасного життя” [14, c.310]. 

У період з січня по грудень 1919 року се-
редня заробітна плата робітників у цілому по 
країні зросла із 611 крб. до 1465 крб. на місяць 
[15, c.75]. Проте ціни на продукти харчування за 
цей же проміжок часу зросли ще більше, через 
що працівники не могли придбати навіть міні-
мум засобів для свого існування. Як писав у чер-
вні 1919 року В.І.Ленін, така ситуація призвела 
до голоду в країні [2, c.20-21]. 

Незважаючи на всі зусилля тодішньої вла-
ди щодо поліпшення організації оплати праці, 
реальна заробітна плата із року в рік стрімко 
зменшувалась. Так, якщо в 1917 році вона стано-
вила 73,4 % від рівня 1913 року, а до 1920–1921 
років реальна винагорода за працю знизилась до 
33 % від її довоєнної величини. 

У структурі загального доходу робітника у 
1920 році грошова заробітна плата становила мі-
зерну частину: за офіційною статистикою місяч-
ний заробіток працівника забезпечував йому мо-
жливість прохарчуватись упродовж аж 2-3 днів, 
до того ж із розрахунку добового пайка в 2700 
калорій. Грошова заробітна плата становила в 



Особливості механізму правового регулювання оплати праці на території сучасної України 1919-1920 рр. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство. 9 

січні 1921 року 6,6 %, а в березні 9,3 % від зага-
льного розміру винагороди за працю, в той час 
як натуральна частина відповідно 93,4 % та 
90,7 % [15, c.35]. 

Аналіз тогочасного трудового законодав-
ства щодо оплати праці та матеріалів правозасто-
совної практики засвідчили, що результати полі-
тики „воєнного комунізму” виявилися катастро-
фічними за своїми наслідками й призвели до зро-
стання невдоволеності більшовиками, що вили-
лося у військові заколоти, великі робітничі 
страйки та селянські повстання. Так, уже в бере-
зні 1918 року Надзвичайні збори уповноважених 
фабрик та заводів Петрограда заявляли: „Робіт-
ники надали підтримку новій владі, що оголоси-
ла себе урядом робітників і селян, і пообіцяла 
творити нашу волю та захищати наші інтереси ... 
Але пройшло вже чотири місяці, й ми бачимо, 
що нашу віру жорстоко осоромлено, а наші надії 
грубо розтоптані”. Але найточніше причини нев-
доволеності тодішньою владою виразили ті, хто 
був головною опорою Жовтневої революції – 
кронштадтські моряки. У Резолюції Тимчасового 
революційного комітету було записано: „На гір-
кому досвіді трирічного володарювання комуніс-
тів ми переконалися, до чого приводить партійна 
диктатура. Негайно на сцену виповзає чимало 
партійних генералів, упевнених у своїй непогрі-
шності, тих, які не гидують ніякими засобами 
для втілення в життя своєї програми, навіть, як-
що вона не відповідає інтересам трудових мас. За 
цими генералами неминуче тягнеться зграя при-
хвоснів, що тісно примикають до них і не мають 
нічого спільного не лише з народом, але і з са-
мою партією. Створюється клас паразитів, що 
живуть за рахунок мас, стурбований лише своїм 
власним добробутом” [16, c.116]. 

Висновки. Узагальнюючи аналіз механіз-
му правового регулювання оплати праці впро-
довж 1919-1920 років та наслідків його реалізації 
належить визнати, що домінування одного мето-
ду правового регулювання оплати праці не за-
безпечило збалансування інтересів сторін трудо-
вого договору, а отже, не мотивувало працівни-
ків до продуктивної праці. Реалізуючи політику 
„воєнного комунізму” через запровадження при-
мусової трудової повинності, концентраційних 
таборів, було придушено свободу, забуто про 
справедливість і повагу до людини праці. Чим це 
відрізнялося від кріпосного стану? Не дивно, що 
така політика досить швидко призвела до знач-
ного зубожіння людини і держави. Адже коли 
домінує імперативність у механізмі правового 
регулювання оплати праці, то від цього страждає 

не лише сам працівник, який втрачає стимули до 
ефективної праці, але й суспільство загалом. 

І хоча впродовж досліджуваного періоду 
було запроваджено таке сучасне на той час ново-
введення, як обмеження мінімальної величини 
винагороди за працю розміром прожиткового 
мінімуму, з іншого – було значно обмежено осо-
бисту свободу працівників, у тому числі й шля-
хом запровадження загальної трудової повиннос-
ті, використання неекономічних методів залу-
чення до праці через значне обмеження права 
працівника на розірвання трудового договору 
навіть з його власної ініціативи, фактичним 
установленням максимальних розмірів винаго-
роди за працю, а отже, і граничної величини 
споживання працівника. Більше того, в значній 
частині тодішнє трудове законодавство супере-
чило навіть Програмі РСДРП, схваленій на її II 
з’їзді в 1903 році, серед вимог якої, зокрема, була 
заборона видавати заробітну плату товарами та 
здійснювати грошові відрахування із заробітної 
плати через штрафи, запровадження щотижневої 
виплати винагороди за працю тощо [17, c.64]. До 
того ж основою тогочасної організації оплати 
праці була централізовано встановлена тарифна 
система, яка запроваджувалася лише для того, 
щоб зрівняти матеріальне становище робітників і 
службовців різноманітних галузей народного 
господарства для гарантій їх політичної згурто-
ваності, для політичної єдності пролетаріату. „Це 
стане запорукою відсутності опозиції серед про-
летаріату”,– наголошував М.Брудний [18, c.52]. 
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Аннотация 
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ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ РОЗВІДКИ І.ФРАНКА  
“ГРИМАЛІВСЬКИЙ КЛЮЧ  В  Р. 1800” 

 
У праці І.Франка “Грималівський ключ в р. 1800” порушується проблема дії магдебурзького права в 

українських містах під владою Польщі. Письменник процитував привілей великого коронного гетьмана 
А.Сенявського, а також висловив власні міркування щодо окремих положень цього документу. 

 
Постановка проблеми. У сучасних істори-

ко-правових працях неодноразово підкреслювалася 
думка про необхідність усебічного дослідження 
теми міського самоврядування українських міст на 
основі магдебурзького права [напр., 3, с.56]. Запро-
вадження магдебурзького права на українських 
землях – складний і неоднозначний процес. Тому 
виявлення й аналіз документів щодо міст, яким 
було надане магдебурзьке право, сприятиме визна-
ченню особливостей його дії на українських зем-
лях. Важливим для таких досліджень є творчий 
спадок українських мислителів минулого. 

Серед наукових праць І.Я.Франка чимало 
написаних на основі використання історичних 
першоджерел. Саме таким є дослідження вченого 
„Грималівський ключ в р. 1800”, опубліковане в 
1900 р. у першому томі журналу „Часопись прав-
нича і економічна”. Більша частина цієї студії на-
писана ще 1885 р. Її основою стали акти та матері-
али, знайдені письменником у сімейному архіві 
В.І.Федоровича. За твердженням І.Франка, крім ру-
кописних і друкованих документів, процитованих 
ним у відповідних місцях праці, найважливішим її 
джерелом стала книга під заголовком “Inwentarz 
klucza Grzymalowskiego na rok 1800 spisany”.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Багата на документальний матеріал праця 
І.Франка „Грималівський ключ в р. 1800” приве-
рнула увагу істориків та економістів. Відомий 
дослідник історичних поглядів письменника 
М.Кравець підкреслював, що у своїй історико-
економічній монографії „Грималівський ключ в 
р. 1800” І.Франко чудово проілюстрував станови-
ще галицьких селян і міщан на прикладі 32 сіл і 
присілків та трьох містечок Грималівського ключа 
на галицькому Поділлі [4, с.65]. На думку відомого 
франкознавця С.Злупка, вказана розвідка письмен-
ника “…є цінним джерелом для характеристики 
соціальної культури тогочасного суспільства, тут 
чітко виділено окремі суспільні верстви і їх занят-
тя, повинності перед поміщиком” [1, с.165]. 

На жаль, праця І.Франка “Грималівський 
ключ в р. 1800”  залишилася не розглянута істо-
риками права. У вказаній розвідці порушується 

проблема дії магдебурзького права в українських 
містах під владою Польщі. Цим продиктована 
потреба аналізу її змісту, а також, процитованих 
у ній текстів документів. 

Мета статті полягає в тому, щоб на підс-
таві грунтовного аналізу наукової розвідки 
І.Франка “Грималівський ключ в р. 1800” визна-
чити погляди мислителя щодо розглянутих у ній 
історико-правових явищ. Важливо також з’ясува-
ти головні положення процитованих у праці 
юридичних документів. 

Виклад основного матеріалу. Характери-
зуючи рівень самоврядування українських міст 
періоду литовсько-польської доби, дослідники 
вказують на існування міст двох категорій: магі-
стратські та ратушні. Відомий історик права 
М.Владимирський-Буданов виділяв ще й третю 
категорію міст – приватно-панські. Це міста з 
найменшими правами, які одержували привілей 
на самоврядування від свого пана-власника 
[Див., 2, с.84]. Очевидно, саме до цієї групи міст 
належало, описане у праці І.Франка, містечко 
Грималів. Учений зауважував, що в ХVІІ ст. 
Грималів був приватновласницьким містом і 
“…належав ураз із просторими дібрами довкола 
до могучої шляхетської родини Сенявських” [5, 
с.550]. 27 червня 1720 р. останній нащадок тієї 
родини  – Адам Микола Сенявський  надав місту 
Грималову право здійснювати судочинство за маг-
дебурзьким правом. Про це І.Франко писав: “ 
…Адам Міколай з Гранова Сенявський, каштелян 
краківський, гетьман великий коронний, львівсь-
кий генеральний, рогатинський, стрийський, люба-
чівський, пісочинський і т. д. староста д[ня] 27 чер-
вня 1720 р., хотячи піддвигнути з упадку те місто-
чко, зруйноване під час турецьких війн, надав йому 
привілеєм своїм право Магдебурзьке, вісім ярмар-
ків до року і інші свободи” [5, с.550]. 

У дослідженні І.Франко навів дослівний 
текст привілею великого коронного гетьмана 
А.М.Сенявського, а також прокоментував його 
зміст. На початку цього документа власник міста 
проголошував: „Оскільки всі речі, що спирають-
ся на добрий порядок, тривають довго, а без по-



О.Б. Бунчук 

12 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство. 

рядку швидше приходять до занепаду, … оскіль-
ки людська пам’ять коротка і швидко минаюча, 
якби про неї давні писання не нагадували насту-
пним вікам, тому, вважаючи слушною справу 
зберігання мого міста Грималова у правах, цілос-
ті і звичаєвій свободі, а також задовольняючи 
прохання тамошніх міщан, – я їм і їхнім нащад-
кам на вічні часи дарую право вести судочинство 
за магдебурзьким правом…” [5, с.553].  

У привілеї А.Сенявський указував на не-
обхідність “…всі справи, як і порядок, тримати 
за прикладом і звичаєм інших міст Польської 
корони (однак не ухиляючись від положень ді-
дичного права мого і моїх спадкоємців)” [5, 
с.553]. Крім принципів, за якими  мало здійсню-
ватися міське управління, у тексті документу 
згадувалися посади війта, радників, губернатора. 
Війт в основному виконував судові функції. На 
відміну від більшості міст з магдебурзьким пра-
вом, де війта обирали радники, грималівського 
війта призначав власник міста. Війт “…приз-
начатиметься за моїм розпорядженням і розпо-
рядженням моїх нащадків”, – наголошував 
А.Сенявський [5, с.553]. 

 Згідно з указаним привілеєм, усі правові 
спори мешканців міста повинні були розглядати-
ся спочатку у війта, далі – у радному суді, а у 
випадку незадоволення сторін вирішенням спра-
ви вони могли звернутися до губернатора. 
Останньою апеляційною інстанцією визнавався 
власник міста чи його спадкоємці. “Міські суди 
мають відбуватися так: спочатку у війта, який 
призначатиметься за моїм розпорядженням і роз-
порядження моїх нащадків, далі у рідному суді, а 
потім, коли б сторони не були вдоволені, у губер-
натора, що залишиться на моєму місці в Грималов-
ськім замку, а в кінці можлива ще апеляція до мене 
самого і до моїх спадкоємців, де звичайно прийма-
ється останнє рішення і декрет у всіх справах”, – 
саме так у тексті привілею була описана градація 
міських судів [5, с. 553]. 

Далі в документі, за давніми королівськи-
ми привілеями і за давнім звичаєм, визначався 
час і порядок проведення ярмарків у місті. Про-
тягом року, за польським і руським календарями, 
дозволялося проводити вісім ярмарків: перший – 
на стрітення, другий –  на сорок святих, третій – 
на святого Станіслава польського, четвертий – на 
св. Івана Хрестителя, п’ятий – на маковея, шос-
тий – на головосіки, сьомий – на святого Мартина 
польського, восьмий – на зачаття Анни. “…На ці 
ярмарки, – зазначав у привілеї власник міста, – до-
зволяю людям усіх станів і купцям приїжджати 
звідусюди продавати і купувати різні товари без 

будь-яких перешкод і здирства, що суворо, під за-
грозою кари і штрафу, наказується як міщанам, так 
і орендарям…” [5, с. 553]. Дозволялося щонедільне 
проведення торгів.  

З метою оборони міста на його жителів (як 
на християн, так і на євреїв) накладався 
обов’язок мати “…рушницю, два фунти пороху, 
дві копи куль, організацію варти, а також, за да-
внім звичаєм, утримувати двох вартових і по че-
рзі висилати їх на варту” [5, с. 553]. З міщан, які 
користувалися полем чи іншою земельною діля-
нкою, стягувалась платня, у відповідності з  ін-
вентарними приписами. Продавати землю можна 
було тільки мешканцям Грималова. 

Кошти міського бюджету поповнювалися 
за рахунок міських податків, зборів і орендної 
плати. Дозволялося вільне виробництво спирт-
них напоїв (варення пива) для власного вжитку, 
без шкоди орендним доходам. У привілеї зазна-
чалося: “Поволівщини давати один раз на шість 
років – шостого вола, або щороку по таляру від 
вола. Стільки ж від корови, по два золотих від 
коня, по золотому від ялівки до 3-х років, а також 
повинні віддати десятину від бджіл, двадцяту вів-
цю з ягням, двадцяту свиню. Кожний міщанин 
окремо з передніх будинків дає чиншу два злотих і 
6 грошів на рік, із затильних будинків по 1 злотому 
і 3 гроші, а комірники по 18 грошів” [5, с. 553].  

А.Сенявський підкреслював, що подимне, 
а також всі інші публічні податки повинні вико-
нуватися “без ухиляння і без винятку”. Нічну варту 
наказувалося тримати не тільки під час ярмарків, 
але і щодня, а також, для безпеки міста, мати при 
кожному будинку драбини, гаки та бочки для води. 
В кінці документа власник підсумовував: “Звіль-
няю це місто від усіх інших повинностей, тільки 
треба відбувати звичайні влітку заори, обори, об-
коси, закоси, зажни, вижни” [5, с. 554].  

І. Франко висловив власні міркування що-
до головних положень привілею А.Синявського. 
Учений писав: „… В нашій душі будиться іроні-
чне почуття, коли чуємо, як він, обтяживши мі-
щан данинами і повинностями на користь своєї 
власної кишені, не соромиться повчати їх про 
„добрий і справедливий” обов’язок плачення ще 
й понад те всіх публічних податків і поношення 
всяких державних тягарів” [5, с. 554]. Також 
І.Франко дивувався з польського шляхтича, який 
“…живцем копіює свій привілей із давніх доку-
ментів того роду, не дбаючи проте, що відносини 
сильно змінилися і що в многих місцях йому 
приходиться оперувати вже не дійсними еконо-
мічними та юридичними явищами, а очевидними 
фікціями. Бо чи ж не було фікцією накладання на 
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міщан повинностей з титулу оборони міста перед 
ворогом і рівночасно звалювання на тих же мі-
щан цілого тягаря тої оборони?” [5, с. 555]. Пи-
сьменник зазначав, що все це вказує на нерозу-
міння власником міста крайових відносин. 

Уже через десятиліття, як зауважував 
І.Франко, дія привілею припинилась, а відноси-
ни, які ним регулювались, змінились до невпі-
знання. Після смерті А.Сенявського Грималів, 
разом з усіма землями, перейшов у власність йо-
го доньки, яка після одруження стала Чарторий-
ською. У цій родині Грималівський ключ пере-
бував до 1817 р. У записах “Inwentarz klucza 
Grzymalowskiego na rok 1800 spisany” І.Франко 
знайшов відомості про те, що домінікальні грун-
ти вказаного земельного комплексу концентру-
вались у 15 фільваркових господарствах, а зага-
льне число жителів сягало більше 17000. 

Зіставляючи приписи  привілею Сенявсь-
кого 1720 р. з положеннями інвентарю 1800 р., 
І.Франко простежував зміни у правовому стано-
вищі міщанства Грималівського ключа. Насам-
перед учений звернув увагу на зміну національ-
ного складу жителів міст. Збільшилася кількість 
єврейського міського населення, яке перебувало 
у привілейованому становищі щодо інших кате-
горій міщанства: “Хоча в місті жиди були влас-
тителями домів нарівні з міщанами, та, проте, 
вони не поносили ніяких міщанських натураль-
них тягарів, що…були дуже значні” [5, с.558]. 
Євреї не відробляли панщину, не відбували шар-
варків, не постачали панам підводи, не йшли на 
варту, одним словом, не виконували натуральних 
повинностей, накладених на міщан. Як підкрес-
лював І.Франко, у чотирьох параграфах Інвента-
рю 1800 р. установлювались розміри чиншових 
виплат єврейського населення міста. Наприклад, 
кожен єврей, у власності якого була пасіка, зо-
бов’язувався віддати десятину – десятий пень з 
бджолами, а у випадку неповної десятини – 6 
грошів від кожного вулика. 

Порівнюючи права підданих Грималівсь-
кого ключа за часів А.Сенявського та після їх 
переходу в ХVІІІ у власність Чарторийських, 
І.Франко вказував на поступове погіршення ста-
новища міщан.  Учений констатував: “Із відно-
син, які покійний Сенявський ще 1720 р. бажав 
лишити “на віки незміненими”, по 80 літах зро-
билося щось таке, що виглядало хіба на карика-
туру обіцяних у тім привілеї “вольностей” та 
опіки” [5, с.559].  

І.Франко зауважував, що в інвентарі 1800 
р. детально описувалося становище українського 
та польського міського населення. В документі 

відсутні ознаки нерівності між українцями та 
поляками: “супроти панського скарбу та економ-
ського канчука” в Грималівщині панувала повна 
рівноправність. За цей час поглибилась також 
соціальна диференціація міщан. Як підкреслював 
письменник, у привілеї Сенявського не існувало 
великої різниці між самими міщанами, спостері-
галось тільки прагнення розділити категорію 
власне міщан від людей, які проживали у перед-
місті. В інвентарі 1800 р. відсутній термін “пе-
редміщани”, але, становище власне міщан було 
зведене до рівня, на якому раніше перебували 
жителі передмість. “…Обік тої юридичної рівно-
рядності бачимо значні маєткові різниці, які, хоч 
може й зазначались були вже в 1720 р., не мали 
ще такого значення, щоб стоїло згадувати про 
них у привілеї“, – зазначав учений [5, с.560].  

Проаналізувавши відмінність між повин-
ностями, накладеними на міщан привілеєм 1720 
р., та інвентарем 1800 р., І.Франко підсумовував: 
“… Відносини міщан, унормовані… привілеєм 
А.М.Сенявського, …при помочі різних “компла-
націй” чи, може, й простих актів насильства при-
йняли дуже відмінний вигляд. Одноцільна в при-
вілеї категорія “славетних” міщан розпадається 
вже на п’ять верств, різко розділених інвентар-
ними приписами: міщани парові, поодинкові, 
чвертові, халупники і комірники” [5, с.563]. Пись-
менник указував на той факт, що при незмінності 
категорій данин і повинностей у їхніх розмірах по-
мітне значне зростання. Використовуючи матеріа-
ли Віконського архіву, І.Франко звертав увагу на 
подальше регулювання податкових відносин Гри-
малівського ключа такими нормативними актами, 
як інвентар 1810 р., тимчасове розпорядження від 9 
січня 1828 р., частковий інвентар грошових дохо-
дів Грималова з Замур’ям 1842 р. 

У праці І.Франка описується зміст ще од-
ного привілею А.Сенявського, виданого 28 черв-
ня 1720 р. жителям містечка Товсте (письменник 
указував на його подібність з привілеєм, наданим 
Грималову). Саме з цим документом був пов’яза-
ний процес протистояння жителів Товстого з 
І.Любомирською, яка була власницею Грималів-
ського ключа з 1788 р. до 1817 р. Товстецькі під-
дані наголошували на порушенні панським дво-
ром приписів привілею А.Сенявського та звичаїв, 
якими встановлювались розміри грошових і нату-
ральних повинностей. Вони звертали увагу на 
примушування їх до відбування 24 днів щорічної 
панщини, замість указаних у привілеї 6 днів літньої 
панщини. Збільшувалися також розміри інших по-
винностей та платежів. Як зазначав І.Франко, у 
своїй скарзі міщани вказували на те, що “двір не 
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допускає їх предложити свій привілей до цісарсь-
кого затвердження” [5, с.600].  

Дана справа розслідувалася губернією де-
кілька разів, для її вирішення створювались різні 
комісії, проте, жодне з прийнятих рішень не 
принесло користі міщанам Товстого. В 1794 р. 
міщани подали губернії для затвердження два 
привілеї: один – польського короля Августа ІІ, а 
другий – А.Сенявського. Імовірно, що другий 
привілей підтверджував і доповнював ті права, 
які надавалися міщанам привілеєм короля. 25 
серпня 1795 р. товстецькі піддані отримали резо-
люцію про те, що “привілеї їх яко не кваліфіко-
вані до затвердження їм відсилаються, а з повин-
ностей, в них наложених, ті мають бути сповню-
вані, котрі патентами цісарськими не були скасо-
вані”. І.Франко підкреслював: “Була се одинока, 
твердо на легальнім грунті поставлена резолю-
ція” [5, с.606].     

Висновки. У розвідці І.Франко розглянув 
зміст привілеїв коронного гетьмана А.Сенявсь-
кого, наданих містам, що знаходились у його влас-
ності в 1720 р. Першим привілеєм від 27 червня 
1720 р. місту Грималову надавалося право ведення 
судочинства за магдебурзьким правом, зазначалися 
порядки проведення ярмарків і здійснення торгів. 
Учений описав види грошових і натуральних по-
винностей, установлених указаними документами, 
а також прокоментував розміри цих платежів.  

Звертаючи увагу на ряд позитивних момен-
тів процитованих привілеїв, І.Франко наголошував 
на окремих невідповідностях задокументованих 

положень реальній дійсності. Письменник розгля-
нув нормативно-правові акти, якими регулювалися 
відносини в українських містах після переходу під 
владу Австрійської держави та простежив зміни, 
які відбувались у становищі міщан протягом конк-
ретного історичного періоду.  

Отже, студія І.Франка “Грималівський 
ключ в р.1800” є для дослідників подвійною цін-
ністю: по-перше, як джерело поданого у ній до-
кументального матеріалу; по-друге, як відобра-
ження власних історико-правових поглядів пи-
сьменника. 
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O.B. Bunchuk 
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS IN THE SCIENTIFIC ARTICLE  
“GRYMALIVSKII SETTLMENT IN THE YEAR 1800”  BY I.FRANKO 

Summary 
In the scientific article “Grymalivskii Settlment in the year 1800” I.Franko touches upon the 

Magdeburg Law in the Ukrainian towns ruled by Poland. The writer quotes the Charter drawn up by the 
great crown hetman A.Senyavskii and expresses his own ideas regarding some of the statements of that 
document. He pointed out that self-government granted by the Magdeburg right was restricted by the feudal 
lord and functioned on the assumption of fulfilling the military or economic obligations. 
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Историко-правовые аспекты научного исследования И.Франко «Грималовский ключ в г.1800» 
Аннотация 

Главное внимание в работе И.Франко «Грималовский ключ в г.1800» уделено   исследованию 
действия магдебургского права в украинских городах под властью Польши. Писатель процитировал 
привилегию коронного гетьмана А.Сенявського, а также обратил внимание на проблемные для укра-
инских жителей положения этого документа.  
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Постановка проблеми. Реформування сис-
теми вітчизняних правоохоронних органів активі-
зує дослідження діяльності «силових» структур, які 
діяли на території українських земель у різні періо-
ди. Найменш дослідженою є діяльність даних 
структур, що діяли на території Буковини у період 
її перебування під владою королівської Румунії.    
У системі румунських «силових» структур важли-
ву роль відігравала таємна політична поліція – си-
гуранца, діяльність якої була спрямована на забез-
печення державної безпеки Румунії. 

Ступінь наукової розробки проблеми.    
У сучасній історіографії відсутні спеціальні пра-
ці, в яких висвітлювалася специфіка організації 
та діяльності сигуранци на Буковині у 1918-1940 
рр. Лише окремі згадки про сигуранцу зустріча-
ються у працях В. Кульчицького [8], І. Піддубно-
го [1], Б. Тищика  [8], С. Канюка [7], В. Курила 
[9] та Г. Піддубного [10]. Дослідження діяльності 
сигуранци у міжвоєнний період останнім часом 
активізувалися в Румунії. Але, на жаль, і там до 
цього часу немає комплексного дослідження з 
даної проблематики. Вивчені аспекти діяльності 
сигуранци у 1918-1940 рр., у румунській історіо-
графії в основному мають загальний характер, не 
акцентують увагу на особливостях становлення та 
діяльності цієї інституції на Буковині [13, 14, 23]. 
Такий стан справ у румунській історіографії част-
ково можна пояснити тим, що більшість докумен-
тів архівних фондів Румунії, які стосуються діяль-
ності сигуранци на Буковині, перебувають під гри-
фом «цілком таємно», що ускладнює їх вивчення. 

Мета статті полягає в спробі здійснити істори-
ко-правовий аналіз організації та діяльності румунсь-
кої сигуранци на Буковині у міжвоєнний період. 

Виклад основного матеріалу. У системі 
румунських каральних органів, які діяли на Бу-
ковині в міжвоєнний період, особливе місце за-
ймала таємна політична поліція – сигуранца. 
Створення такого роду органу в Румунії на поча-
тку XX ст. було зумовлено тим, що діюча тоді 
поліція не могла справитись із поставленими пе-
ред нею завданнями у боротьбі з антидержавни-

ми проявами. Як відзначає румунський дослід-
ник і політик Д. Минтулеску, діючі у той час ор-
гани поліції не змогли навіть запобігти селянсь-
ким повстанням, які відбулись у Румунії в 1907 
році [19, с. 261]. Вперше створення сигуранци 
передбачалося законом В. Ласкера 1903 р. Але у 
даному законі не було визначено чіткої компете-
нції сигуранци, тому даний орган фактично існу-
вав лише на «папері». З метою якнайшвидшого 
встановлення контролю над політичною ситуаці-
єю в Румунії за сприяння уряду К. Бретіану 25 
березня 1908 р. було прийнято новий закон про 
діяльність поліції [19, с. 261] (а не у 1907 р., як 
зазначає Г. Піддубний [10, с. 87; 8, с. 442]). Но-
вим законом передбачалося, створити для забез-
печення державної безпеки, при Міністерстві 
внутрішніх справ Румунії нового структурного 
підрозділу – дирекції поліції та сигуранци. Та-
кож даним законом законодавчо закріплювалися 
(ст. 5) повноваження сигуранци, що дозволило 
зробити її, по суті, гарантом забезпечення дер-
жавної безпеки Румунії [22, с. 158]. 

Після анексії Румунією Буковини у листо-
паді 1918 р. юрисдикція сигуранци поширилась і 
на її територію, шляхом утворення там відповід-
них підрозділів (бригад та спеціальних відділів 
сигуранци). Формування таких підрозділів на 
Буковині передбачалася спеціальними інструкці-
ями з організації діяльності органів по забезпе-
ченню правопорядку на Буковині, які були санк-
ціоновані королівським декретом від 29 січня 
1919 р. [1, с. 59]. Даними інструкціями також 
передбачалося, що розслідування злочинів проти 
безпеки держави здійснюється органами сигура-
нци, а підсудність таких справ належить військо-
вим трибуналам [17, с. 8]. Курирувати діяльніс-
тю сигуранци у краї був уповноважений міністр-
делегат для Буковини із резиденцією у Чернів-
цях. Він був наділений повноваженнями з орга-
нізації державної безпеки та кадрового забезпе-
чення [6, с. 1-3]. Так, міністром–делегатом для 
Буковини Я. Флондором було призначено у лю-
тому 1919 р. майора К. Дугана-Опайця головним 
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інспектором для сержантів сигуранци при Черніве-
цькій дирекції поліції [15]. У березні 1919 р. органи 
сигуранци краю були повністю передані під керів-
ництво міністра внутрішніх справ Румунії. Діяль-
ність сигуранци на Буковині із самого початку була 
спрямована на здійснення контролю за утворенням 
і функціонуванням засобів масової інформації, по-
літичних партій, культурних організацій. Також до 
її компетенції належало стеження за станом справ 
на кордоні, запобігання більшовицькій та українсь-
кій агітації з метою забезпечення загальної безпеки 
румунського королівства тощо [1, с. 59]. 

Новий етап в організації сигуранци на Бу-
ковині розпочався з прийняття 1 березня 1919 р. 
постанови Міністерства внутрішніх справ № 
55615 «Про генеральний субінспекторат сигура-
нци Буковини у м. Чернівці» [21]. На підставі 
даної постанови у березні 1919 р. було проведено 
реорганізацію сигуранци і утворено на Буковині 
регіональний відділ сигуранци. Очолював його 
регіональний субсекретар, резиденція якого зна-
ходилась у Чернівцях. Регіональний відділ сигу-
ранци складався із шефа, двох субшефів, двох 
перекладачів, архіваріуса, двох переписувачів і 
камериста (стежив за дотриманням порядку у 
приміщені сигуранци). У підпорядкуванні регіо-
нального відділу сигуранци перебували також 
ще п’ять спеціальних відділів сигуранци:  

 Чернівецький (юрисдикція якого поширюва-
лася на Чернівецький та Сторожинецький повіти); 

 Вижницький (юрисдикція якого поширю-
валася на Вижницький та Вашківецький повіти); 

 Кіцманський (юрисдикція якого поширю-
валася на Кіцманський та Заставнянський повіти); 

 Радівецький (юрисдикція якого поширю-
валася на Радівецький, Сиретський, Сучавський, 
Селятинський та Гура-Гуморський повіти); 

 Кимпулунзький (юрисдикція якого по-
ширювалася на Кимпулунзький та Ватра-
Дорнський повіти). 

При органах сигуранци Буковини діяла ве-
лика кількість таємних агентів та інформаторів. 

Для ефективної організації роботи сигура-
нци та створення вищезазначених спеціальних 
відділів при ній на Буковину у березні 1919 р. 
був відряджений агент сигуранци Піхал Жоан. 
Згодом його за вагомий внесок в організацію ро-
боти сигуранци краю призначили шефом спеціа-
льного відділу сигуранци при регіональному су-
бінспектораті сигуранци у Чернівцях [18, с. 17]. 
Регіональний субінспектор Буковини був підкон-
трольний міністру внутрішніх справ, директору 
поліції сигуранци Румунії та мав повідомляти 
про проведену роботу секретаріат внутрішніх 

справ Буковини [16, с. 2]. У 1921 р. генеральним 
субінспекторм сигуранци у Чернівцях було при-
значено Д. Думітреску, який за організацію ро-
боти та зміцнення авторитету сигуранци у суспі-
льстві в умовах, пов’язаних із постійними фінан-
совими труднощами, отримав тут черговий ранг 
генерального інспектора сигуранци [18, с. 16]. 

Діяльність сигуранци у Чернівцях була 
проблемною з огляду на відсутність нормального 
приміщення та фінансування. Такий стан справ 
тривав до призначення нового префекта поліції 
Чернівців у 1922 р. За його сприяння сигуранца 
переїхала з вулиці Кохановського до приміщення 
префектури. Там їй було виділено п’ять більш 
належно облаштованих кімнат, чим було змен-
шено бюджетні витрати сигуранци на оплату 
оренди службових приміщень [5, с. 26; 20, с.1]. 
Спеціальні відділи сигуранци діяли до 21 липня 
1929 р., до прийняття нового закону «Про ство-
рення державної поліції» та проведення чергової 
реорганізації поліцейської системи. 

Реформа поліцейської системи 1929 р. сто-
сувалась і реорганізації сигуранци, яка свою ро-
боту, за словами державного субсекретаря пана 
Йоаніцеску, мала побудувати вже на нових 
принципах, щоб відновити свою «добру славу» 
[12]. Новим законом сигуранца знову законодав-
чо не відокремлювалася від загальної поліції, як 
окремо існуючий орган [11]. Так, поліція сигура-
нци входила до генеральної дирекції поліції, а 
для управління нею була створена дирекція по-
ліції сигуранци зі спеціальними повноваження-
ми, до яких належали: аналіз та узагальнення 
інформації, отриманої від органів, підпорядкова-
них їй з питань, що стосувалися безпеки держа-
ви; розробка та забезпечення органів сигуранци 
спеціальними інструкціями з організації їх робо-
ти; організація заходів із забезпечення громадсь-
кого порядку на вимогу уповноважених на те 
органів (міністерства внутрішніх справ, мініс-
терства війни тощо); дослідження інформації із 
преси як румунської, так і зарубіжної, що стосу-
валася національної безпеки з правом заборони її 
розповсюдження; стеження за перебуванням і 
переміщенням іноземців на території Румунії з 
правом їх екстрадиції; ведення архівів з питань 
діяльності сигуранци тощо [4, с. 78-81]. Дирекція 
поліції сигуранци складалася з двох відділів: відді-
лу інформації та відділу контролю за іноземцями. 
Очолював дирекцію поліції сигуранци директор, 
якому допомагав субдиректор. З прийняттям ново-
го закону директором сигуранци румунського ко-
ролівства був обраний Е. Крістеску, який замінив 
на цій посаді Я. Панаїтеску. У 1934 р. головою си-
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гуранци призначено М. Морузова. Голова сигура-
нци був членом інтернаціональної комісії поліції, 
яка періодично збиралась у Гаазі [13, с. 180]. 

У квітні 1931 р. сигуранца зазнала нової 
реорганізації: було створено корпус детективів 
замість бригад сигуранци із завданням збору з 
усіх можливих джерел інформації, яка стосува-
лася національної безпеки держави, проведення 
профілактики і розслідування злочинів, які пося-
гали на її безпеку. Створення корпусу детекти-
вів, за свідченням науковців та практиків того 
періоду, не відповідало отриманій назві, яка від-
різнялася від поставлених перед нею завдань, а 
також до складу даного органу входили не лише 
детективи, а й агенти поліції [19, с. 270]. 

З моменту утворення корпус детективів до 
1939 р. перебував під керівництвом В. Іонеску, а 
з 1939 р. до серпня 1940 р. ним керував 
Н. Штефенеску [23, с. 111]. Корпус детективів 
прямо підпорядковувався дирекції поліції сигу-
ранци, будучи її місцевим інформаційним орга-
ном [13, с. 188]. Реорганізований орган сигуран-
ци складався із груп, секцій, бригад і бюро. 
Всього було утворено чотири групи, кожна з 
яких мала свою сферу діяльності. Наприклад, 
перша група стежила за діяльністю правих та 
ультраправих політичних сил, за релігійними 
сектами, які офіційно не були визнані державою, 
за франкомасонськими організаціями тощо; дру-
га група (мобільна група) контролювала діяль-
ність із проведення розслідування різних злочи-
нів, а з 1938 р. по 1940 р. стежила за діяльністю 
єврейських організацій, проведенням комуністи-
чної агітації та діяльністю релігійних сект; третя 
група займалися діяльністю політичних партій 
національних меншин, які підозрювались у про-
ведені антидержавної політики; четверта група 
до 1938 р. спостерігала за діяльністю лівих полі-
тичних сил, ведення комуністичної пропаганди 
та разом із іншими підрозділами поліції забезпе-
чувала охорону королівської родини. При квес-
турах поліції створювалися поряд із бюро адмі-
ністративної та судової поліції спеціальне третє 
бюро сигуранци, а у поліціях міст-резиденцій 
повіту друге бюро сигуранци, на чолі яких були 
шеф-комісари або комісари [19, с. 271-272]. 

Сигуранца стала основним інформативним 
органом держави, девізом діяльності якого було: 
«знати все, бути повсюди та при тому не прояв-
ляти себе». Тому кадровий відбір до органів си-
гуранци був одним із найсуворіших у державі. У 
сигуранці мали працювати найкращі поліцейські, 
які зарекомендували себе як високоморальні, 
освічені в галузі конституційного права, еконо-

міки та в особливостях проведення революційної 
діяльності, щоб могли ефективно протидіяти та-
ким проявам. Політика урядів у міжвоєнний пе-
ріод була спрямована на організацію сильної по-
літичної поліції як гаранта забезпечення суве-
ренності держави у боротьбі як із внутрішніми 
антидержавними проявами, так і зовнішніми (за 
прикладом відповідних органів, що діяли у Ра-
дянському Союзі) [22, с. 158- 159]. 

Поліція сигуранци у міжвоєнний період ві-
діграла одну із головних ролей у забезпеченні 
безпеки румунської держави. Її компетенція 
майже не обмежувалася законодавством. Але 
через постійні непорозуміння та інтриги (особ-
ливо за управління нею паном Морузовим), між 
керівництвом сигуранци та іншими спеціальними 
службами розвідки та контррозвідки довір’я до неї 
населення зменшилось, а робота її стала малоефек-
тивною. Сигуранцу дуже часто звинувачували у 
протиправних діях проти громадян. З цим можна 
погодитись, адже для виконання поставлених пе-
ред сигуранцою завдань її працівники майже не 
були обмежені у повноваженнях. За міжвоєнний 
період чимало буковинців постраждали через без-
законня сигуранци: будучи незаконно звинуваче-
ними у антидержавних діях проти Румунії лише за 
те, що вони чимось не вгодили працівникам сигу-
ранци. Так, про злочинства сигуранци писав навіть 
румунський демократ К. Фор, присвятивши цьому 
окреме дослідження, що було надруковано кілько-
ма європейськими мовами [11, с. 94]. 

Сигуранца припинила свою діяльність на 
Буковині наприкінці червня 1940 р., після ого-
лошення Румунії ультиматуму з боку Радянсько-
го Союзу, що змусило румунську владу залиши-
ти Буковину та провести загальну евакуацію всіх 
державних установ. 

Висновки. Отже, сигуранца (таємна полі-
тична поліція) – спеціально створений орган, ос-
новним завданням якого було забезпечення цілі-
сності та національного суверенітету Румунії від 
посягань внутрішніх та зовнішніх ворогів. Для 
виконання даних завдань румунське законодавство 
наділило сигуранцу широким колом повноважень, 
що фактично надало їй статус центрального кара-
льного органу держави. Виконання поставлених 
перед сигуранцою завдань нерідко супроводжува-
лось перевищенням її агентами владних повнова-
жень (застосування тортур, затримання і арешт без 
санкції судових органів тощо). На Буковині ж 
пріоритетними завданнями сигуранци було сте-
ження за порушенням кордонів, введення боротьби 
з антирумунськими проявами і забезпечення вті-
лення у життя політики румунізацію краю. 
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Romanian Political Police (Siguranţă) in Bukovyna During the Interbellum Period (1918-1940) 
Summary 

The investigation is dedicated to the historical and legal analysis of the process of organization and activity of the 
Siguranţă authorities (Romanian secret political police) in Bukovyna during the interbellum period. Special attention is 
paid to the legislative regulation, structural organization and staff assistance of Siguranţă in Bukovyna in 1918-1940. 
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Румынская политическая полиция (сигуранца) на Буковине  
в межвоенный период (1918-1940 гг.) 

Аннотация 
Проведено историко-правовой анализ процесса организации и деятельности органов сигуранцы (тайной 

политической полиции Румынии) на Буковине в межвоенный период. Особое внимание обращается на законо-
дательное регламентирование, структурную организацию и кадровое обеспечение сигуранцы на Буковине в 
1918-1940 гг. 

Ключевые слова: политическая полиция, сигуранца, карательный орган, закон, декрет, государственная 
безопасность.  
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Постановка проблеми. Після приєднання 

Буковини до Румунії у 1918 році декретом короля 
Фердінанда І від 12 вересня 1919 р. Чернівецький 
німецькомовний університет було реорганізовано в 
румунський, і з 1 жовтня 1919 року усі факультети 
(теологічний, філософсько-філологічний та юри-
дичний) повинні були повністю перейти на румун-
ську мову навчання протягом трьох років [7, с. 74]. 
Змінилося і правове становище студентства. Вступ 
до університету, навчально-виховний процес, пра-
во на отримання стипендій, здобуття наукового 
ступеня тощо почали регулюватися румунськими 
нормативно-правовими актами про вищу освіту. За 
таких політико-правових перетворень на перший 
план “вийшли” румунська мова, румунське грома-
дянство та румунська національність, що призвело 
до різкого скорочення питомої ваги студентів ін-
ших національностей, зокрема українців. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Правовий статус студентів юридичного факультету 
Чернівецького університету румунського періоду 
його історії (1918-1940 рр.) – малодосліджена тема 
в історико-юридичній літературі. Публікації 
А.З. Георгіци та М.В. Никифорака висвітлюють 
лише окремі аспекти правового статусу майбутніх 
фахівців юридичної справи [2]. У комплексних до-
слідженнях істориків про Чернівецький універси-
тет даного періоду здебільшого зустрічаються 
тільки статистичні дані про студентів-юристів [6; 
7].  Навіть у монографії румунського історика 
М. Ґріґоровіце “Університет у Чернівцях міжвоєн-
ного періоду” акцент зроблено лише на розгляді 

навчальних курсів, які читалися студентам юриди-
чного факультету у Чернівцях [22]. 

Метою статті є історико-правове дослі-
дження прав та обов’язків студентів юридичного 
факультету Чернівецького університету румун-
ського періоду його історії (1918-1940 рр.) на 
основі маловідомих правових актів, архівних до-
кументів, матеріалів періодики, статистики. 

Виклад основного матеріалу. Організа-
ційно-правові переміни, започатковані 1918 ро-
ку, не могли не відобразитися на кількісних і які-
сних характеристиках студентства юридичного 
факультету [16].  

Право вступу до університету обмежувало-
ся рядом умов. Перш за все при реєстрації на той 
чи інший факультет перевага надавалася руму-
нам, а особи іншої національності мали шанси 
лише за умови вільних місць на факультетах [18, 
art. 1]. Така законодавча норма призвела до знач-
ного скорочення чисельності студентів-неру-
мунів, а кількість студентів румунського похо-
дження в університеті за 1918-1940 рр. зросла 
майже удвічі. Так, у 1933-34 навчальному році, 
коли чисельність студентів юридичного факуль-
тету досягла найвищої межі в румунський період 
його історії, – це складало третину студентського 
контингенту Чернівецького університету: серед 
1012 студентів було 487 студентів та студенток 
румунської національності і лише 67 (59 студентів 
та 8 студенток) – українців. Коливання, що відбу-
валися у складі студентів за національною озна-
кою, показує таблиця 1 [4; 5; 20; 21]: 

Таблиця 1.  
Динаміка національного складу студентів юридичного факультету Чернівецького університету у 1920-1938 рр. 

Національність 1920-1921 1925-1926 1928-1929 1933-1934 1937-1938 
Чол Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін. 

Румуни 168 2 265 7 252 16 432 55 646 50 
Німці 153 1 57 1 40 5 91 5 54 3 
Євреї 77 0 214 35 259 40 296 41 78 4 
Українці 120 2 64 1 49 2 59 8 42 3 
Інші національності 14 0 13 0 15 0 25 0 52 4 
Разом 532 5 613 44 615 63 903 109 872 64 

537 657 678 1012 936 
Негативним наслідком обмеження вступу 

на факультет абітурієнтів-нерумунів, було і те, 
що на факультет стали приймати усіх бажаючих 
румунської національності, незважаючи на слаб-
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ку підготовку частини з них. Підтвердженням 
цього є “незадовільні” результати екзаменів 
1924-1925 навчального року: зі 139 студентів 
першого року навчання тільки 99 (або 70 %) 
отримали позитивні оцінки на екзаменах. 

Своєрідним цензом для доступу в універси-
тет окрім національного походження стала і серед-
ня освіта. Згідно зі ст. 63 Закону про середню та 
вищу освіту лише випускники румунських ліцеїв 
могли стати студентами, а абітурієнти, які здобули 
середню освіту за кордоном, мали право вступити 
до Чернівецького університету лише після отри-
мання еквівалентності документів (нострифікації) 
та складання екзаменів. Даний екзамен проходив за 
програмою міністерства освіти і містив завдання з 
мови, історії, географії та історії Румунії, а також із 
спеціальних юридичних дисциплін [18, art. 1].  

Для осіб, що досягли 17-річного віку, але 
не мали жодних документів про закінчення сере-
дніх навчальних закладів, Закон про вищу освіту 
закріплював норму, що надавала їм право (за 
згодою факультетської ради) відвідувати певні 
навчальні курси та брати участь у деяких семі-
нарських заняттях [15, art. 64]. Це були аудієнти1, 
або так звані вільні слухачі. Слухачі, за своїм 
бажанням та з дозволу ради факультету, могли 
бути допущені до складання екзаменів із повніс-
тю чи частково прослуханих курсів та практич-
них занять, які вони відвідували, з метою отри-
мання академічних сертифікатів. 

Реєстрація студентів на юридичному факу-
льтеті проходила з 10 по 25 жовтня. І лише в 
окремих випадках даний термін міг бути продо-
вженим до 1 грудня зі згоди декана [17, art. 24]. 
Згідно ст. 18 Регламенту юридичного факультету 
реєструвались ті абітурієнти, які, окрім атестата 
про середню освіту, подавали акт про народжен-
ня і документ про оплату за навчання. 

Під час реєстрації студенти отримували 
книгу відвідувань, де підписами викладачів за-
свідчувалося їх відвідування занять, а секретарі-
атом – результати складання екзаменів.  

Студентам юридичного факультету вида-
валася студентська картка, яка була дійсна тільки 
протягом одного навчального року. Для її отри-
мання вони подавали фото розміром 3×6 см. на 
кольоровому тлі та сплачували певну плату, 
встановлену ректором. Нова студентська картка 
видавалась лише при наявності старої, яка ану-
лювалася. При виключенні з університету студе-
нтська картка поверталась у деканат.  
                                                        
1 Аудієнт – особа, яка не була зареєстрована як сту-
дент, але мала право вільно відвідувати лекції та 
практичні заняття. 

При будь-якому запиті викладача чи секре-
тарів університету студенти зобов’язані були по-
казувати студентську картку. У разі потреби мо-
гло бути заборонено відвідувати пари особі, яка 
не мала картки студента юридичного факульте-
ту. За будь-яке порушення, здійснене за допомо-
гою студентської картки, наступала відповідаль-
ність згідно ст. 18 Регламенту порядку та дисци-
пліни студентів університету. 

Про втрату картки студенти зобов’язані 
були повідомити деканат, після чого – опубліку-
вати оголошення про її анулювання в Офіційно-
му віснику Чернівецького університету. Через 
місяць вони отримували нові студентські картки 
[18, art. 11]. Після складання державних екзаме-
нів студентська картка поверталася у деканат, і 
лише тоді видавалося посвідчення про закінчен-
ня навчання на факультеті.  

На юридичному факультеті вівся реєстр, у 
якому були записані всі студенти факультету. 
Кожен студент мав у цьому реєстрі анкету. У 
даному документі зазначалися прізвище та ім’я 
студента, місце і дата народження, національ-
ність, громадянство, віросповідання, рідна мова, 
підстави зарахування, результати екзаменів, про-
ведених на факультеті, нагороди та покарання, а 
також вказувалися відмітки про університетську 
діяльність цих студентів.  

Разом із реєстром складалася спеціальна 
справа для кожного студента, в якій зберігалися 
усі необхідні при вступі документи: атестат се-
редньої школи в оригіналі, довідка про наро-
дження. Ці документи зберігалися до кінця на-
вчання, переходу в інший університет чи до від-
рахування. Обов’язковим елементом реєстрації 
було написання заяви про дотримання усіх зако-
нів, правил та розпоряджень, що вводилися Чер-
нівецьким університетом.  

Відповідно до Закону про вищу освіту (ст. 
65) студенти зобов’язані були регулярно відвіду-
вати навчальні курси, конференції та практичні 
заняття чи секції, до яких вони входили, щоби 
бути допущеними до складання екзаменів.  

Термін навчання не міг бути меншим трьох 
років для отримання диплому ліценції2 та п’яти 
років для докторантів3. Навчальний рік на юри-
дичному факультеті, починався 1 жовтня та за-
кінчувався 30 червня. Цей термін включав і 
складання екзаменів. Протягом цього періоду, за 
                                                        
2 Ліценціат - перший науковий ступінь, який прису-
джувався на третьому році навчання у вузі та дозво-
ляв викладати у середньому навчальному закладі. 
3 Докторант – науковий ступінь майже рівнозначний 
ступеню кандидата юридичних наук. 
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винятком неділь, передбачалися канікули з 24 
грудня по 7 січня включно та від Вербної неділі 
до неділі Фоми включно.  

Навчання на юридичному факультеті було 
платним. Платити доводилося за вступ, за відві-
дування занять, за складання і перескладання 
кожного екзамену, за користування бібліотекою 
тощо. Так, за відвідування лекційних та семінар-
ських занять студенти у 1925-1926 навчальному 
році сплачували 50 лей рівними частками двічі 
кожного року – у жовтні та лютому. Плата прий-
малася деканом та направлялася у базовий фонд 
факультету для талановитих студентів. Фондом 
розпоряджалася бюджетна комісія юридичного 
факультету. За складання чи перескладання кожно-
го екзамену була встановлена плата у сумі 100 лей. 
20 лей студенти юридичного факультету сплачува-
ли за користування фондами бібліотеки, причому 5 
лей з цієї суми віддавали університетській бібліо-
теці, решту – бібліотеці факультету. Бібліотечну 
таксу1 збирали у деканаті факультету протягом жо-
втня. На фінансування додаткових курсів ліценціа-
ти сплачували 50 лей, а докторанти – 100. Випуск-
ник факультету, який домагався вченого ступеня, 
повинен був платити за керівництво і рецензування 
дипломної роботи (відповідно 150 і 200 лей) [8, р. 
84]. Невчасна сплата у строк могла спричинити до 
виключення студента з університету.  

Плата щорічно збільшувалася, і, як засвід-
чують тогочасні джерела, університетські такси 
були надто обтяжливими для буковинського на-
селення. У 1933 році через неспроможність 
оплати батьками за навчання своїх дітей у Черні-
вецькому університеті в парламенті Румунії на-
віть постало питання про закриття університету 
на Буковині [5].  

Для міцніших зв’язків між факультетами 
студенти університету зобов’язані були ходити 
на курси різних факультетів. Так, студенти прав-
ничого факультету відвідували курси загальної 
медицини на медичному факультеті, канонічне 
право на теологічному факультеті та логіку – на 
філологічному. Відповідно до Регламенту юри-
дичного факультету всі разом проведені курси за-
кінчувалися екзаменом, про що було записано у 
дипломі. Окрім обов’язкових “взаємовідвідувань” 
курсів, студенти юридичного факультету могли 
ходити на курси інших факультетів як вільні слу-
хачі та здавати екзамени із цих предметів.  

Під час відвідування інших факультетів сту-
денти повинні були враховувати всі правила цих 
факультетів, лабораторій або семінарій, де вони 
                                                        
1 Такса – встановлена Чернівецьким університетом 
обов’язкова плата (1918-1940 рр.). 

були слухачами, а також змушені були сплачувати 
певну плату (лабораторну або семінарську).  

Студенти юридичного факультету румун-
ської національності, які були матеріально неза-
безпеченими та здавали іспити регулярно, мали 
право на отримання стипендій чи неповних сти-
пендій. Стипендії надавалися лише на основі 
конкурсу. Відповідно до Регламенту про надання 
стипендій (ст. 112) розмір стипендії не міг бути 
меншим від 100 лей на місяць. 

Кількість стипендій та неповних стипендій ви-
значалася кожного року бюджетом країни. На юри-
дичному факультеті рада факультету визначала кіль-
кість стипендій та неповних стипендій, які признача-
лися для студентів першого курсу та надавалися сту-
дентам наступних курсів тільки на один рік. 

Конкурс на отримання стипендії проводився 
щороку з 1 по 15 жовтня і складався з однієї усної 
та письмової проби з румунської мови та літерату-
ри, історії та географії Румунії, а також із предме-
тів, які кандидат вивчав на останньому році на-
вчання у ліцеї – для першокурсників; однієї пись-
мової та усної проб з предметів, які кандидат 
пройшов у попередньому році навчання на факуль-
теті – для студентів інших курсів [19, art. 5, art. 9]. 

Міністерство освіти та релігії призначало 
комісію у складі університетських викладачів 
для розгляду кандидатів на отримання стипендій. 
Для першокурсників комісія складалася з одного 
викладача юридичного факультету та по одному 
викладачеві з факультету мов та факультету при-
родничих наук. Для студентів, які бажали отриму-
вати стипендію у наступному році навчання, комі-
сія складалася з трьох професорів факультету. 

Студенти, які витримали випробування пе-
ред стипендіальною комісією та здобули право 
на отримання стипендії, мали право отримувати 
її і в наступні роки, якщо вони регулярно відві-
дували заняття, задовільно складали екзамени, не 
порушували правила розпорядку та дисципліни в 
університеті. У цьому випадку рада факультету 
пропонувала Міністерству освіти та релігії до 15 
липня кожного року подальше надання стипен-
дій цим студентам. 

У 1921 році, з нагоди урочистої інавгурації, 
король Фердінанд І пожертвував 200 000 лей Че-
рнівецькому університету. Ці кошти універси-
тетський сенат повинен був розподілити між ма-
теріально незабезпеченими студентами незалеж-
но від національності та віросповідання. Так, бу-
ло створено “Фонд-Кароль-Фердінанд” [1]. З ко-
штів даного фонду передбачалися 10 стипендій 
по 1000 лей щорічно протягом 4 років (серед них 
3 стипендії для студентів-юристів). Для отри-
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мання даної стипендії студенти повинні були 
подати до 15 квітня 1921 року ряд документів. 
Це і свідоцтво про безробітність, і документ про 
те, що вони є насправді студентами Чернівецько-
го університету, а також документ про належ-
ність до румунського громадянства.  

Незважаючи на підтримку короля, стипен-
діальне забезпечення студентів-юристів було не-
достатнім. У різні роки румунського періоду іс-
торії юридичного факультету виділялося не бі-
льше як 10 % державних стипендій. Так, у 1937 
році, коли кількість студентів досягла цифри 936, 
стипендію отримували 42 студенти-юристи.  

За невідвідування навчальних курсів та 
практичних занять без поважних причин, за неу-
спішне складання екзаменів у встановлені строки 
стипендіат втрачав стипендію за рішенням факу-
льтетської ради [19, art. 11]. Студентів, які не мо-
гли за допомогою документів довести регулярне 
відвідування занять, не допускали також до 
складання екзаменів. 

Відповідно до Регламенту студенти юри-
дичного факультету знаходились під наглядом за 
їх дисципліною, за відвідуванням занять, за гро-
мадським життям. 

Функцію контролю за поведінкою студен-
тів здійснювала дисциплінарна комісія факульте-
ту. Вона складалася з 3 викладачів-асесорів та 2 
викладачів, що обиралися жеребкуванням на по-
чатку кожного навчального року з усіх виклада-
чів факультету. До цієї комісії у різні роки вхо-
дили такі провідні румунські науковці-педагоги 
як Георге Алексіану, Георге Дрегенеску, Конста-
нтін Ісопеску-Грекул та ін. 

Згідно зі ст. 18 Регламенту порядку та дис-
ципліни студентів університету у разі порушення 
студентами дисципліни, ухиляння від своїх 
обов’язків, відсутності поваги до викладачів до 
порушників застосовувалися такі дисциплінарні 
стягнення: а) усна догана; б) догана з розголо-
шенням; в) втрата права з’являтися на екзамена-
ційну сесію або на дві послідовні сесії; г) виклю-
чення з університету назавжди; д) виключення з 
усіх університетів країни назавжди. 

Декан факультету міг призначити покарання 
лише у вигляді усної догани, ректор Чернівецького 
університету – стягнення, передбачені пунктами а) 
і б). Університетський сенат мав право застосову-
вати усі види дисциплінарних покарань. 

Покарання у вигляді виключення з універ-
ситету чи з усіх університетів країни назавжди 
накладалося університетським сенатом. Для на-
кладення такого покарання вимагалася обов’яз-

кова присутність не менше 2/3 усього складу 
університетського сенату. 

У тому разі, коли порушення вчинялися 
студентами поза університетом, покарання ст. 18 
Регламенту порядку та дисципліни студентів 
університету могли застосовуватися і Міністерс-
твом освіти та релігії Румунії за згодою універ-
ситетського сенату. 

Відрахування з юридичного факультету 
мало місце і тоді, коли студент протягом двох 
послідовних років не складав успішно екзамени 
одного навчального року, за винятком випадків, 
встановлених факультетською радою, яка і вирі-
шувала термін складання екзаменів.  

Відраховані студенти не мали права запи-
суватись того ж навчального року на факультет, 
а лише наступного року, і тільки тоді, коли фа-
культетська рада давала дозвіл на це. Якщо заява 
про поновлення була подана через три роки з дня 
складання останнього екзамену, студент мав 
право стати лише першокурсником. 

Якщо студент залишав університет за влас-
ним бажанням чи у випадку відрахування, йому 
видавалися документи, які він подав при вступі, з 
копією особової справи. Особова справа закри-
валася, й особа більше не вважалася студентом 
університету. 

Висновки. Права та обов’язки студентів 
юридичного факультету того часу регламентували-
ся румунськими нормативно-правовими актами 
про вищу освіту та актами локального значення, 
серед яких – Регламент юридичного факультету. 
Регламент мав низку негативних наслідків для на-
вчального процесу факультету. Серед них – прийн-
яття на факультет усіх бажаючих, незважаючи на 
слабку підготовку частини з них. Позитивною сто-
роною Регламенту факультету було підвищення 
дисципліни студентства, покращення відвідування 
лекційних та практичних занять. 

За румунський період історії Чернівецького 
університету юридичний факультет значно роз-
ширився за своїми кількісними характеристика-
ми. Висока вага юристів у складі студентства 
(більше третини) була характерною тенденцією 
для вузів Румунії. Варто також зазначити, що 
батьки цінували факт навчання своїх дітей на 
юридичному факультеті Чернівецького універси-
тету і навіть у скрутні часи економічної кризи 
брали на себе витрати на їх навчання.  

Університет у 1918-1940 рр. виконував фун-
кцію ідеологічного центру і оплоту румунізації, 
тому не дивно, що вступ до нього представників 
українського населення був дуже ускладнений. Це 
призвело до значного зменшення кількості студен-
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тів-українців у Чернівецькому університеті в ціло-
му та на юридичному факультеті зокрема. 
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СУД І  ПРОКУРАТУРА В  МЕХАНІЗМІ  РЕАЛІЗАЦІЇ  

ПРАВА ЛЮДИНИ НА ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ ТА СВОБОД 
 

Суд і прокуратура займають важливе місце в механізмі реалізації особою конституційного права на за-
хист своїх прав і свобод, оскільки є інституціями покликаними здійснювати захист прав та інтересів громадян, і 
традиційно сприймаються населенням як органи, до яких у першу чергу необхідно звертатися при реалізації 
права на захист своїх прав. 

 
Постановка проблеми. Конституція Укра-

їни визначає, що утвердження та забезпечення 
прав людини є головним обов’язком держави. 
Важливою гарантією ефективної реалізації прав і 
свобод особи є право на захист своїх конститу-
ційних прав, за допомогою якого кожна людина 
отримує легальну можливість захищати свої пра-
ва від порушень і протиправних посягань будь-
якими не забороненими законом засобами. При 
цьому захищати свої права особа може як самос-
тійно, так і за допомогою спеціально уповнова-
жених на це органів державної влади, особливе 
місце серед яких займають суди та прокуратура, 
що зумовлено їх спеціальною компетенцією. Ак-
туальність дослідження ролі та значення даних 
інституцій в механізмі забезпечення права особи 
на захист своїх прав і свобод, насамперед зумов-
лена недостатньою ефективністю їхньої діяльно-
сті у цьому напрямку.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Слід зазначити, що проблеми діяльності суду та 
прокуратури в механізмі забезпечення та захисту 
прав та свобод людини і громадянина досліджу-
вали у своїх наукових працях О. Г. Данильян, П. 
М. Каркач, А. М. Колодій, І. Є. Марочкін, О. В. 
Марцеляк, О. В. Негодченко, А. Ю. Олійник, Т. 
А. Пікуля, І. В. Солов’євич, В. Я. Тацій, Ю. М. 
Тодика, О. В. Тюріна, О. Ф. Фрицький [3 – 4; 7– 
8; 11; 13; 17; 20; 22] та інші вчені. Однак, роль та 
місце зазначених державних інституцій в механі-
змі реалізації права людини на захист своїх кон-
ституційних прав і свобод до цього часу все ще 
окремо не досліджувалося, що свідчить про істо-
тну наукову актуальність і важливе практичне 
значення цієї проблематики. Більше того, хоча 
сьогодні людина, її права, свободи й гарантії їх 
реалізації стоять на першому місці у вітчизняно-
му конституційно-правовому регулюванні, вони, 
на превеликий жаль, так і не стали реальною со-

ціальною цінністю і головною метою практичної 
діяльності суду та прокуратури.  

Мета статті – здійснити системний аналіз 
правового статусу суду та прокуратури, досліди-
ти їх роль і значення в конституційно-правовому 
механізмі реалізації особою конституційного 
права на захист своїх прав, а також проблем, що 
виникають у цій сфері суспільних відносин.  

Виклад основного матеріалу. Розглядаю-
чи державні інституції в даному механізмі, варто 
зазначити що термін “механізм” широко викори-
стовується в юридичній літературі при дослі-
дженні багатьох державно-правових проблем. Це 
зумовлено усвідомленням того, що недостатньо 
мати матеріальні норми, процесуальні та інсти-
туціональні форми, розвинену систему законо-
давства, а й потрібні чіткі механізми їх втілення 
в життя, що повною мірою стосується конститу-
ційно-правової сфери [1, с. 336-337]. У науці 
конституційного права відсутнє єдине визначен-
ня механізму реалізації прав та свобод людини і 
громадянина. Хоча більшість науковців пого-
джуються, що кожний механізм – це високоорга-
нізована система, яка має свою структуру, харак-
теризується єдністю елементів, які перебувають 
у певних зв’язках і відносинах між собою [2, 
с.12-13; 3, с. 219]. Виходячи з цього, механізм 
реалізації особою конституційного права на за-
хист своїх прав можна визначити як структуро-
вану систему правових засобів за допомогою 
яких особа здійснює право на захист своїх прав. 
Ця система містить відповідну кількість підсис-
тем чи елементів, які перебувають між собою у 
системних зв’язках і відносинах.  

Окремо варто відзначити, що на сьогодні в 
конституційно-правовій науці також відсутня 
єдність думок і щодо елементного складу цього 
механізму. Так, О. В. Негодченко вважає що йо-
го структурними елементами виступають: охо-
рона права, захист прав і юридична допомога 
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людині [4, с.491]. О. П. Письменна до елементів 
відносить: юридичні норми; правовідносини; 
акти реалізації суб’єктивних прав та юридичних 
обов’язків [5, с.132]. М. П. Орзіх до складу меха-
нізму захисту прав людини відніс нормативні, 
процесуальні та інституціональні форми і засоби 
захисту прав людини [6, с.117]. Враховуючи, що 
аналіз різноманітних підходів до елементного 
змісту механізму реалізації прав і свобод людини 
може бути предметом окремого наукового дослі-
дження, зауважимо, що переважна більшість до-
слідників виокремлюють його нормативний та 
інституційний блоки. При цьому, важливими 
складовими інституційного блоку, які несуть 
найбільше навантаження в роботі зазначеного 
механізму, є суди та правоохоронні органи, серед 
яких особливе місце посідає прокуратура.  

Насамперед варто зазначити, що до право-
охоронних органів науковці відносять різні ін-
ституції. Так, О. Ф. Фрицький та І. В. Солов’євич 
до правоохоронних органів відносять законодав-
чі, виконавчі і судові органи як такі, що здійс-
нюють правоохоронну діяльність [7, с. 16]. Т. А. 
Пікуля віднесла до системи правоохоронних ор-
ганів суди, прокуратуру та правоохоронні органи 
по боротьбі зі злочинністю [8, с. 15]. Однак серед 
правознавців відсутня згода щодо того, чи варто 
відносити до правоохоронних органів суди. Бі-
льше того, певна неоднозначність міститься й у 
чинному законодавстві. Зокрема, в ст. 12 Закону 
України "Про державний захист працівників су-
ду і правоохоронних органів" (назва якого відо-
кремлює суд від правоохоронних органів) гово-
риться про працівників "суду або іншого правоо-
хоронного органу", тобто суди розглядаються як 
правоохоронні органи [9, с. 50]. На нашу думку, 
це зумовлено відсутністю легального загального 
визначення правоохоронного органу в українсь-
кому законодавстві. Варто погодитися з тими 
науковцями які визначають правоохоронні орга-
ни як органи державної влади, на які Конститу-
цією і законами України покладено здійснення 
правоохоронних функцій [10, с. 90]. Однак вва-
жаємо, що суди, здійснюючи правоохоронну дія-
льність, усе ж мають особливий статус, визначе-
ний конституційним принципом поділу влад. 
Тому їх потрібно виділяти серед цих інституцій, 
не допускаючи ототожнення з правоохоронними 
органами, які належать до виконавчої гілки вла-
ди, але, діючи у спільному механізмі реалізації 
особою конституційного права на захист своїх 
прав і свобод людини та громадянина, перебува-
ють з ними у діалектичній єдності.  

Закріплюючи за особою право на захист 
своїх прав, Конституція України також гарантує 
кожному захист прав і свобод судом. З огляду на 
те, що юрисдикція судів в Україні поширюється 
на всі правовідносини, які виникають у державі, 
більшість правників обґрунтовано виокремлю-
ють їх як важливу складову в системі державних 
інституцій, основною соціальною функцією яких 
є здійснення правосуддя, вирішення спорів [11, с. 
310; 12, с. 109], розв’язання правових конфліктів: 
між людьми; – людиною і державою; – різними 
структурами держави [13, с. 234], шляхом реалі-
зації судової влади, як однієї з незалежних гілок 
державної влади. Здійснюючи самостійно та ві-
докремлено на основі Конституції та закону ад-
міністративне, цивільне, господарське, криміна-
льне правосуддя, суди стають останньою інстан-
цією, куди у процесі реалізації свого права на 
захист, у встановленому порядку, звертається 
особа за захистом своїх порушених прав і сво-
бод. Обов’язок розглядати таке звернення покла-
дено на кожний суд що входить до судової сис-
теми держави. Отже, судовий захист – це най-
більш ефективна форма державного захисту, яка 
не має альтернативи і застосовується тоді, коли 
існує суперечка про право, або коли уповнова-
жена особа не може самостійно відновити пору-
шене право, чи коли зобов’язана особа відмовля-
ється виконувати свій обов’язок. У демократич-
ній державі судам належить центральне місце як 
у механізмі захисту прав і свобод особи, так і в 
усій правовій системі, а їх рівень самостійності і 
незалежності у взаємовідносинах із органами 
державної влади, прямо пропорційний рівню за-
конності і захищеності прав і свобод громадян.  

Зазначимо, що в Україні продовжується про-
цес поетапного реформування судової влади. Як 
слушно відзначають В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. 
Г. Данильян, результатом «малої судової реформи» 
стало утвердження самостійної і незалежної судо-
вої влади в системі поділу влади [13, с. 238], спря-
мованої на те, щоб суд зайняв належне йому голо-
вне місце в механізмі захисту прав і свобод люди-
ни. Водночас проведені заходи реформування не 
досягли мінімально необхідних для правової дер-
жави стандартів судового захисту прав людини, 
через що в Україні не припиняється пошук опти-
мальної системи удосконалення судового устрою 
та забезпечення справедливого судочинства [11, с 
374], спрямованого на ефективну роботу зазначе-
ної інституції в механізмі захисту прав і свобод 
людини та громадянина. 

Сьогодні через незавершеність судової ре-
форми спостерігається безпрецедентне втручан-
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ня органів влади в діяльність судів і суддівського 
самоврядування, розгул корупції [14], залежність 
частини суддівського корпусу від конкретних 
представників колишньої владної верхівки та 
бізнесу, відсутність реальної процесуальної са-
мостійності судді [15]. Поряд з вищезазначеним 
однією з основних причин незадовільного стану 
вітчизняного судочинства є його традиційно 
хронічне, а то й критичне недофінансування. 
Так, у 2009 році на фінансування судової влади 
виділено лише 22 відсотки її реальних потреб. 
Через катастрофічний брак коштів, організаційне 
й процесуальне роз’єднання судів, у багатьох 
випадках судочинство зупиняється [16], що вка-
зує на те, що дана інституція не виконує в пов-
ному обсязі покладені на неї функції в механізмі 
захисту прав і свобод особи. Ці обставини, поряд 
з відсутністю у вищих органах державної влади 
консолідації політичної волі, потрібної для заве-
ршення життєво необхідної судової реформи, 
призводять до руйнації однієї з найважливіших у 
механізмі захисту прав і свобод людини та гро-
мадянина гілок влади. На даному етапі розвитку 
українського суспільства це є недопустимим. На 
нашу думку попри всі існуючі непорозуміння, 
складність соціально-економічної та політичної 
ситуації, судова система повинна займати 
центральне місце в механізмі реалізації особою 
права на захист своїх прав і свобод. Для цього вона 
потребує значного вдосконалення, якому повинна 
передувати цілісна, системна, науково обґрунтова-
на концепція судової реформи, спрямованої на га-
рантоване забезпечення незалежною, безсторон-
ньою та справедливою судовою гілкою влади кон-
ституційних прав і свобод особи, ефективну реалі-
зацію закріпленого Конституцією України права 
кожної особи на судовий захист.  

Зважаючи на історичні особливості станов-
лення вітчизняного конституційно-правового 
механізму захисту прав і свобод людини, однією 
з важливих складових його інституційного блоку 
є система органів прокуратури. Більшу частину 
правозахисних функцій вони виконують у про-
цесі самостійного, специфічного виду державної 
діяльності – прокурорського нагляду, який здій-
снюється від імені держави. Він репрезентує і 
захищає суспільні інтереси, інтереси фізичних і 
юридичних осіб [10, с. 583], та має своїм завдан-
ням захист від неправомірних посягань соціаль-
них, економічних, політичних, особистих прав і 
свобод людини і громадянина гарантованих Кон-
ституцією, законами України та міжнародними 
правовими актами. Значну частину правозахис-
них функцій прокуратура здійснює у процесі 

представництва інтересів громадян у судах; на-
гляду за додержанням законів органами які про-
водять оперативно-розшукову діяльність, діз-
нання, досудове слідство; нагляді за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у 
кримінальних справах, а також у інших випад-
ках, передбачених законом. Отже, захист прав 
людини - одне із пріоритетних завдань прокура-
тури в усіх напрямах її функціонування. 

Реалізовуючи своє конституційне право на 
захист своїх прав кожна особа може звернутися 
із заявою чи скаргою безпосередньо до прокуро-
ра. Вважаємо, що це право закріплено безпосе-
редньо Конституцією України, ч. 5 ст.121 якої 
покладає на прокуратуру здійснення нагляду за 
додержанням прав і свобод людини і громадяни-
на, а ст. 40 – гарантує кожному право на звер-
нення до органів державної влади. Механізм 
здійснення повноважень передбачених ст. 121 
Основного Закону, деталізується в ст. 12 Закону 
України «Про прокуратуру», де зазначено що 
прокурор проводить особистий прийом грома-
дян, та розглядає заяви і скарги про порушення 
їх прав. Тому у правовій науковій літературі об-
ґрунтовано зазначається, що право звернення 
громадян зі скаргами та заявами, як важливий 
соціально-правовий інститут держави, активно 
використовується прокурорами в якості основно-
го способу забезпечення законності, охорони 
прав та свобод громадян [17, с. 47]. Більше того, 
в період загострення суспільної напруги, зни-
ження рівня соціальної захищеності населення, 
ускладнення доступу до правосуддя для малоза-
хищених верств населення, прокуратура висту-
пає одним із ефективних, дієвих і безкоштовних 
способів захисту гарантованих Конституцією 
прав і свобод людини та громадянина.  

Водночас діяльність органів прокуратури в 
механізмі реалізації права особи на захист своїх 
прав і свобод ще не в повній мірі відповідає ви-
могам сьогодення. Серед науковців, політиків і 
правозахисників ведуться гостро дискусуються 
напрямки її реформування, в тому числі й у час-
тині залишення за прокуратурою загально-
наглядової функції. Так, одні правознавці, відс-
тоюючи й аналізуючи цю позицію, підсумову-
ють, що загальнонаглядова діяльність прокура-
тури здатна принести ще чимало користі справі 
захисту прав громадян [18, с. 23], а повна відмо-
ва від неї буде передчасною та зашкодить їх ін-
тересам, [19, с. 21], адже вона вдало компенсує 
деяку складність судової форми захисту прав і 
свобод громадян [20, с. 53], тому за прокурату-
рою треба зберегти право у майбутньому вико-
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ристовувати позасудову процедуру захисту кон-
ституційних прав громадян [21, с. 121]. Інші об-
стоюють модель більшості європейських держав, 
де завдання загального нагляду виконує так звана 
позовна система, загалом через адміністративні 
суди [22, с. 141-142], зауважуючи, що звуження 
загальнонаглядових функцій прокуратури неод-
мінно має супроводжуватися запровадженням і 
розвитком інших ефективних засобів захисту [23].  

При всій протилежності позицій, зазначені 
точки зору мають ряд спільних рис: вони спря-
мовані на чітке визначення місця і ролі прокура-
тури в системі державних інституцій; пріоритет-
ним напрямком діяльності вважають захист кон-
ституційних прав і свобод людини і громадяни-
на; слугують створенню необхідних правових 
умов для вдосконалення діяльності державних 
органів по захисту прав особи. Але потрібно вра-
ховувати, що можливість звернення до прокура-
тури за захистом прав у процесі загального на-
гляду обумовлюється в Україні й психологічним 
чинником – люди вважають прокуратуру дієвим 
засобом захисту своїх прав. Тому на даному ета-
пі розвитку суспільства доцільно було б при ре-
формуванні прокуратури зберегти її загальнона-
глядовий потенціал, який має спрямовуватися на 
забезпечення високих європейських і світових 
стандартів захисту прав і свобод людини. Завдя-
ки йому прокуратура займає одне з провідних 
місць у механізмі реалізації конституційного 
права на захист своїх прав і свобод. 

 Знаходячись у різному правовому статусі 
суд і прокуратура є важливими складовими в ме-
ханізмі захисту прав і свобод людини, бо покли-
кані здійснювати спільну правозахисну діяль-
ність. Зрозуміло, що цей механізм діє в певних 
політичних, економічних і соціальних умовах. 
На нинішньому етапі розвитку країни ці умови 
не найкращі. Реалії сьогодення свідчать про від-
сутність стабільної політичної ситуації в держа-
ві, наявність економічної кризи, низького рівня 
соціальної захищеності населення. Усе це уне-
можливлює ефективну та досконалу роботу дер-
жавних інституцій в механізмі захисту прав і 
свобод людини та громадянина і свідчить про 
наявність ознак загальнодержавної кризи в галузі 
забезпечення прав і свобод людини. Крім цього, 
незавершеність життєво необхідної реформи су-
ду та правоохоронних органів поряд з названими 
негативними умовами функціонування буде лише 
сприяти поглибленню даної кризи і в подальшому 
може привести до недієвості зазначеного механіз-
му та невідповідності його потребам часу.  

Висновки. Суд і прокуратура займають 
важливе місце в механізмі реалізації особою 
конституційного права на захист своїх прав і 
свобод, оскільки є інституціями покликаними 
здійснювати захист прав та інтересів громадян, і 
традиційно сприймаються населенням як органи, 
до яких у першу чергу необхідно звертатися при 
реалізації права на захист своїх прав. Для їх ефе-
ктивної, дієвої та досконалої роботи необхідно 
вивести суспільство із системної політико-
правової та соціально-економічної кризи: врахо-
вуючи, світовий досвід, міжнародно-правові ста-
ндарти здійснення правоохоронної діяльності, 
історико-національні особливості їх функціону-
вання, розробити цілісну, системну, науково об-
ґрунтовану концепцію подальшого реформуван-
ня суду і прокуратури, спрямовану на гарантова-
не забезпечення конституційних прав і свобод 
особи, ефективну реалізацію закріпленого Кон-
ституцією України права кожної особи на захист 
своїх прав за допомогою державних правоохо-
ронних інституцій.  
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A court and office of public prosecutor is in the mechanism of realization of human right  
on defenses of the rights and freedoms 

 
Summary 

A court and office of public prosecutor occupy an important place in the mechanism of realization of 
constitutional right the person of defenses of the rights and freedoms, as is institution called to carry out de-
fenses of rights and interests of citizens, and traditionally perceived a population as organs to which it is 
above all things necessary to apply during realization of right of defence of the rights. 
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Суд и прокуратура в механизме реализации права человека на защиту своих прав и свобод 

 
Аннотация 

Суд и прокуратура занимают важное место в механизме реализации лицом конституционного 
права на защиту своих прав и свобод, поскольку есть институциями, призванными осуществлять за-
щиту прав и интересов граждан, и традиционно воспринимаются населением как органы, к которым в 
первую очередь необходимо обращаться при реализации права на защиту своих прав. 
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КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ:  
МІСЦЕ В СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА 

 
Стаття присвячена конституційному праву на об'єднання. Автор характеризує право на об'єднання, його 

місце в системі основних конституційних прав людини, взаємозв'язок права на об'єднання з іншими правами, а 
також дає визначення права на об'єднання. У статті зроблено висновок про ключову роль права на об'єднання у 
формуванні громадянського суспільства, про розвиток права на об'єднання, як фактора розширення основних 
прав людини і гарантій їх реалізації. 

 
Постановка проблеми. Із зміцненням де-

мократії і зростанням рівня політичної культури 
громадян посилюється тенденція до урізноманіт-
нення громадських об'єднань у соціально-
політичному житті, їх впливовості в конкретно-
історичних ситуаціях, зрештою, до їх чіткої ди-
ференціації. Причому особлива активність об'єд-
нань, а також динаміка їхнього розростання та 
впливу спостерігаються у суспільствах перехід-
ного типу, де одночасно виникає безліч складних 
суспільно-політичних проблем. Суттєвою причи-
ною піднесення ролі громадських об’єднань у соці-
ально-політичному житті й у політичній системі 
суспільства є неспроможність традиційних інсти-
тутів своєчасно помітити і тверезо оцінити нові 
реалії, пов'язані з можливостями участі населення у 
здійсненні демократичних перетворень, формуван-
ням принципово нових вартостей людського буття. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Розглядувана проблема є предметом дослідження 
вітчизняних учених-конституціоналістів. Най-
більш ґрунтовно тема конституційно-правового 
статусу об’єднань громадян в Україні вивчається 
Т. М. Слінько,  О. Г. Кушніренком, Ж. М. Пусто-
віт. Окремі аспекти висвітлені Г. Л. Ковальовою, 
С. Ю. Лукашем, В. Німченко та Н. Картавцевою.  

Мета статті. Розглянути і проаналізувати 
основні погляди на визначення місця права на 
об’єднання в системі конституційних прав людини. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 
XX століття Україна стала на шлях демократич-
ного реформування суспільства і держави. Соці-
ально-політичні реформи, перехід до ринкових 
відносин в економіці, створення демократичних 
інститутів сприяли зростанню громадської акти-
вності громадян та змінили характер розвитку 
громадянського суспільства. Громадські об'єд-
нання і рухи, їх діяльність є основою громадян-
ського суспільства, системою вільних соціальних 
форм життєдіяльності людей, які функціонують 
нарівні з партійною формою соціально-політич-
ного буття, їх соціально-політичне призначення 

полягає насамперед у тому, що вони допомага-
ють людям у розв'язанні проблем повсякденного 
життя, відкривають широкі можливості для ви-
явлення суспільно-політичної ініціативи, здійс-
нення функцій самоврядування [3, c.128-129]. 
Важливим правом громадян України є право на 
свободу об'єднання в політичні партії та громад-
ські організації для здійснення і захисту своїх 
прав і свобод та задоволення політичних, еконо-
мічних, соціальних, культурних інтересів (ст. 36 
Конституції України) [1, c.34]. Право на об'єд-
нання — одне із політичних прав, мета якого — 
забезпечити можливість участі кожного в гро-
мадському і політичному житті, об'єднуватися за 
інтересами і цілями.  

Конституційне право на об’єднання, поруч 
з іншими основними правами, має велике соціа-
льно-економічне і юридичне значення і займає 
важливе місце в людській діяльності при реалі-
зації життєвих цілей. Про це свідчить навіть та 
обставина, що право на об’єднання закріплене в 
Основному Законі наряду з основними правами 
людини і громадянина. 

Слід звернути увагу, що вивчення проблем 
права на об’єднання актуальне не тільки з точки 
зору національного законодавства, а і прийнятих 
міжнародно-правових документів. Так, право на 
об'єднання забезпечується як внутрішньодержа-
вними, так і міжнародно-правовими гарантіями, 
які є досить значними і знаходять своє закріп-
лення в багатьох законодавчих актах. 

Конституція України  та відповідне законо-
давство закріплюють право на створення і діяль-
ність політичних партій, громадських рухів, проф-
спілок, жіночих і молодіжних організацій, соціаль-
но-економічних і соціально-культурних спілок і 
асоціацій [5, с.12-14]. Громадські об'єднання є фо-
рмуваннями громадян на основі їх вільного і сві-
домого волевиявлення та спільності інтересів. 

Регулюючий вплив конституційного права 
на об’єднання полягає в тому, що за допомогою 
даного права забезпечується самореалізація особи-
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стості як в індивідуальній формі, так і за допомо-
гою колективних начал. Із викладеного випливає, 
що конституційні норми, що передбачають право 
на об’єднання, дають широкий простір для реалі-
зації різноманітних цілей людської діяльності. 

Принципове значення в справі конститу-
ційного забезпечення права на об’єднання мають 
і інші положення вітчизняної Конституції, які 
здійснюють безпосередній вплив на подальше 
нормативне регулювання цього права, втілюю-
чись в законодавстві , зокрема: визнання люди-
ни, його прав і свобод найвищою цінністю (стат-
тя 3); демократичний, правовий, соціальний ха-
рактер держави (стаття 1); гарантування в Украї-
ні місцевого самоврядування (стаття 7); поділ 
влад (стаття 6); закріплення засад політичної, 
економічної та ідеологічної багатоманітності. 

В юридичній літературі склалась загальна 
дефініція поняття прав людини, яка виражається 
в тому, що це суб’єктивне право, вид і міра мож-
ливої поведінки уповноваженої особи, юридична 
можливість людини і громадянина здійснювати 
певні дії, передбачені нормами права. Право на 
об’єднання реалізується в колективній формі і 
може здійснюватись не окремою особою, а в асо-
ціації. Безумовно, що окрема особа приймає 
участь в реалізації цього права. Право на об’єд-
нання – це суб’єктивне право. За своїм змістом 
багатьма авторами воно розглядається, як реалі-
зація права на створення громадських об’єднань. 
Проте, конституційне поняття «об’єднання гро-
мадян» слід розглядати не в різноманітті можли-
вих форм його проявів, а в єдності його різнома-
нітних типів [4, с.60]. 

Право на об’єднання тісно зв’язане з низкою 
других конституційних прав і свобод. Право гро-
мадян обирати і бути обраним до органів держав-
ної влади і органи місцевого самоврядування може 
реалізуватись через об’єднання громадян, володі-
ючих самостійним, тільки їм притаманним стату-
сом політичного громадського об’єднання. Голов-
ною задачею політичних об’єднань є участь в полі-
тичному волевиявленні громадян.  Також право на 
об’єднання пов’язано зі свободою засобів масової 
інформації, свободою думки і слова. Наявність цих 
прав є неодмінною умовою реалізації права на 
об’єднання. Специфічною формою вираження пра-
ва на об’єднання є створення релігійних об’єднань, 
через які забезпечуються гарантії свободи совісті і 
віросповідання.  

Також право на об’єднання виступає  в якос-
ті найважливішої умови становлення інститутів 
громадянського суспільства. Структуроутворюю-
чими елементами громадянського суспільства є 

особистість і власність, що в свою чергу, потребує 
створення механізмів вираження суспільних інте-
ресів. Таким механізмом вираження інтересів і є 
різноманітні форми об’єднань. Саме тому право на 
об’єднання також виступає в якості структуроут-
ворюючої основи громадянського суспільства. 

Зміст права громадян на об'єднання дає 
можливість виділити наступні права громадян: 
право на створення громадського об'єднання; 
право на вступ в об'єднання; право стриматися 
від вступу; право на вихід із об'єднання; право на 
розпуск (ліквідацію) об'єднання й свободу союзів 
(свободу діяльності об'єднань) [7, с.81-84]. 

Законодавче закріплення статусу об’єднань 
громадян відбулося з прийняттям Закону Украї-
ни «Про об’єднання громадян» 16 червня 1992 
року. В ньому законодавець нормативно визна-
чив поняття об’єднання громадян, як добровіль-
не громадське формування, створене на основі 
єдності інтересів для спільної реалізації грома-
дянами своїх прав і свобод. 

  В Україні діють різні об’єднання грома-
дян: політичні партії та громадські організації. У 
статті 1  Закону України «Про об’єднання грома-
дян» визначається, що об’єднання громадян, не-
залежно від своєї назви (рух, конгрес, асоціація, 
фонд, спілка тощо), визначається політичною 
партією або громадською організацією [2, с.300]. 

З часу введення в дію Закону України "Про 
об'єднання громадян" (№ 2460-ХІІ від 16 червня 
1992р.) в Чернівецькій області створена і функ-
ціонує  розгалужена мережа об'єднань громадян. 
Станом на 1.01.2010р. підрозділами Міністерства 
юстиції України та органами виконавчої влади 
області зареєстровано 740 центральних органів 
громадських організацій з місцевим статусом, що 
на 17,1% більше, ніж на таку ж дату 2009р. 

У структурі громадських організацій за 
спрямуванням та видами діяльності найбільшу 
питому вагу складають оздоровчі та фізкультур-
но-спортивні об'єднання (19,3%), освітні, куль-
турно-виховні об'єднання (12,3%), молодіжні 
організації (10,9%) та організації професійної 
спрямованості (10,3%). 

Щодо результатів своєї діяльності та підпо-
рядкованих їм осередків за 2009р. органам держав-
ної статистики відзвітувало 399 центральних орга-
нів громадських організацій з місцевим статусом 
(за 2008р. - 368), 2 -з міжнародним та 4 - з всеукра-
їнським, що складає 53,9% від загальної кількості 
зареєстрованих органами юстиції. Інші не були 
знайдені за реєстраційними адресами і додаткові 
відомості про їх розташування не відомі. 
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На обліку в громадських організаціях, які 
прозвітували на початок 2010р. перебувало 82,6 
тис. членів (на 36,5% менше, ніж на початок 
2009р.), з яких 39,2 тис. осіб є членами місцевих 
осередків усіх рівнів. 

Одержували заробітну плату в громадських 
організаціях 124 працівники. 

Громадськими організаціями проведено 
1414 лекцій (зустрічей), 936 з'їздів, конференцій 
та зборів, 533 семінари, 147 виставок, 136 заходів 
щодо залучення коштів, 53 мітинги та демон-
страції, та ряд інших масових заходів. 

У 2009р. на рахунки громадських організа-
цій з різних джерел надійшло 11720,40 тис.грн., 
що на 25,6% менше, ніж у 2008р. Більше з усіх 
коштів надійшло від благодійності (30,9%) та від 
інших джерел (33,1%). 

Протягом 2009р. громадськими організація-
ми було використано 11238,36 тис.грн., що на 
24,5% менше, ніж у 2008р. Найбільше коштів було 
використано на оплату послуг (4731,98 тис.грн.). 

За спрямуванням та видами діяльності 
об’єднання громадян в Чернівецькій області роз-
ділились наступним чином: в загальної кількості 
об’єднань громадян (6828), найбільшу питому 
вагу складають осередки політичних партій – 
5620, з них 432 осередка легалізовані за 2009р. 
Громадських організацій на Буковині налічуєть-
ся 1208, з них: громадські рухи – 1; об’єднання 
національних та дружніх зв'язків – 32; молодіжні 
об'єднання – 130 (у тому числі студентські – 10; 
дитячі організації – 12; жіночі організації – 38; 
об'єднання ветеранів та інвалідів – 89; об'єднання 
професійної спрямованості – 136; об'єднання (то-
вариства) охорони природи (екологічні) – 33; об'є-
днання (товариства) охорони пам'яток історії та 
культури – 8; оздоровчі та фізкультурно-спортивні 
об'єднання – 197; об'єднання по захисту населення 
від наслідків аварії на ЧАЕС – 14; науково-технічні 
товариства, творчі об'єднання – 101; освітні, куль-
турно-виховні об'єднання – 101 та інші – 410). Крім 
того в Чернівецькій області функціонує 8 спілок 
об'єднань громадян, 162 благодійні організації та 
1480 профспілкові організації [6, с.3-4]. 

Висновки. Розвиток громадських об´єдна-
нь і рухів — це шлях до зростання ролі грома-
дянського суспільства, що сприяє поступовому 

соціально-культурному піднесенню народу та 
кожної особистості, демократизації, розширенню 
прав і свобод людини, зміцненню гарантій її за-
хищеності. Право на громадські об'єднання як 
невід'ємне право людини й громадянина прого-
лошене Загальною декларацією прав людини. В 
Україні згідно з Конституцією громадяни мають 
право на свободу об'єднання у громадські органі-
зації для здійснення і захисту своїх прав і свобод 
та задоволення інтересів, за винятком обмежень, 
встановлених законом. Усі об'єднання громадян 
рівні перед законом. Заборона діяльності об'єд-
нань громадян здійснюється лише у судовому 
порядку. Громадські організації і рухи на сучасно-
му етапі суспільно-політичного розвитку нашої 
держави є своєрідною сполучною ланкою між по-
літичним і громадянським суспільством, між "ни-
зами" й "верхами". І саме в цьому полягає їх стабі-
лізуюча, інтегративна роль у суспільстві. 

 
Список літератури 

 
1. Конституція України: Офіц. текст: Комен-

тар законодавства України про права та свободи 
людини і громадянина: Навч. посібник /Авт.-
упоряд. М.І. Хавронюк. – К.: Парламентське вид-
во. – 1999. – C.34. 

2. Закон України «Про об’єднання громадян” 
від 16 червня 1992 р. //Закони України: Офіційне 
видання. – т.3. – 1996. – С.300. 

3. Політологія: підручник / Ред. О. В. Бабкіна, 
В. П. Горбатенко. - К.: Академія, 2003. - 528 с. 

4. Матвеева Т.Д. Неправительственные орга-
низации в системе защиты конституционных 
прав и свобод человека./ Дисс. ... д-ра юр. наук. - 
М., 1998.- С.60. 

5. Слинько Т.М., Кушніренко О.Г. Конститу-
ційно-правовий статус об'єднань громадян в 
Україні. Навч. посібник. — Харків: Арсіс, 1998. 
— 176 с. 

6. Статистичний бюлетень: громадські органі-
зації у 2009році./ Державний комітет статистики 
України у Чернівецькій області. – Чернівці, 2010. 
– 40с. 

7. Кушніренко О.Г., Слінько Т.М. Права і 
свободи людини та громадянина. – Харків: Факт, 
2001. – 435с. 

 
 
Стаття надійшла до редколегії 9 грудня 2009 року. 
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії  А.З. Георгіца. 
 

 
 



Конституційне право на об’єднання: місце в системі основних прав людини і громадянина 

32 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство. 

A.M. Teslitskiy 
The Place of the constitutional right of association in the system of fundamental human rights 

 
Summary 

This article is devoted to research constitutional right to associate. The author considers questions of 
characteristic of constitutional right to associate, its place in the system of basic constitutional rights and 
definition of concept “public association” is given. The conclusion is made that right of association serves as 
an essential condition of formation of society, the development of associations and movements - a way to 
expand human rights and freedoms, the strengthening of guarantees of its security.  
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Аннотация 
Статья посвящена конституционному праву на объединения. Автор характеризует право на об-

ъединения, его место в системе основных конституционных прав человека, взаимосвязь права на об-
ъединение с другими правами, а также дает определение праву на объединение. В статье сделано за-
ключение о роли права на объединение в формировании гражданского общества, о развитии права на 
объединение, как факторе расширения основных прав человека и гарантий их реализации.  
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КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТЕОРЕТИЧНОГО ПОЯСНЕННЯ КОРПОРАЦІЇ 

 
Пропонується комплексний аналіз теоретичних питань відносно дослідження корпорації. Ряд наукових і 

теоретичних позиції піддаються аналізу на предмет дослідження правової природи корпорації. Наводиться об-
ґрунтування для того, щоб віддати перевагу підходу, відповідно до якого, корпорація – фікція, заснована на 
фікції про суб’єкт, фікції про право власності, фікції корпорації як незалежної особи, учасника правовідносин. 

Ключові слова: корпорація, корпоративне право, корпоративні відносини, правова природа, правовідношення. 
 
Постановка проблеми. Дослідити класич-

ні підходи до теоретичного пояснення корпора-
ції, надати власні висновки стосовно розуміння 
корпорації, правової природи відносин, що ви-
никають на базі такого розуміння. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Світова наука багатоманітна на праці з дослі-
дження природи корпорації. У даному спектрі 
знань можна відзначити Савіньї, Віндшейд,  Бе-
зелер, Гірке, Мішу, Салейль, Брінц, Беккер, -  усі 
вони асоціюються з фундаментальними напра-
цюваннями, що мають перспективу до переосми-
слення і в сучасних умовах. 

Виклад основного матеріалу. За час існу-
вання дискусії відносно природи корпорації 
(припускаємо тотожність з юридичною особою в 
частині характеристики явища як цілісності) 
сформувалися певні сталі погляди у вигляді тео-
рій. В основі будь-якої наукової теорії лежить 
емпірична база, яка містить усю сукупність фактів і 
їх залежностей. Узагальнений фактичний матеріал 
фіксується в теоретичній системі за допомогою 
понять, які відображають реальні властивості і від-
носини явищ і процесів дійсності [1, с.212].  

Пояснення корпорації, як правило, відбува-
ється з двох кутів: умовно всі теоретичні напрацю-
вання можна поділити на ті, що визначають корпо-
рацію - єдність  реальним явищем (юридична особа 
існує реально [2, с.90-91], навіть  у рамках прове-
дення аналогії до фізичної особи) та інші, розроб-
ники яких дотримуються зворотного та визначають 
корпорацію як фіктивне, «несправжнє» утворення, 
існування якого тільки припускається. 

Від чого потрібно абстрагуватись у процесі 
характеристики тієї чи іншої теорії, так це від 
упередженого сприйняття. Відомий дослідник 
акціонерного (і корпоративного) права, І. Тара-
сов писав, що «питання про акціонерні компанії 
надто складне, щоб одна людина могла вичерпа-

ти його повністю, в усіх частинах в однаковій 
мірі, - в цьому переконали мене не тільки особи-
стий досвід, а й знайомство з надзвичайно вели-
кою кількістю літератури про акціонерні компа-
нії, в якій нема жодного дослідження рівномірно 
задовільного або повного настільки, щоб не були 
упущені принаймні істотні питання, які стосу-
ються досліджуваного предмета, а тому я перед-
бачаю, що і мені докорятимуть» [3, с.142]. Зі сво-
го боку, Ф. Марбах зазначає, що питання про те, 
що собою становить акціонерна компанія, все ще 
залишається нерозв’язаною задачею» [4, с.279]. 
Висновки, яких доходять відомі вчені, мають 
наскрізну силу в часі. Як і застосовно до дослі-
дження природи акціонерного товариства, так і 
корпоративної організації як такої, дослідники 
мають рацію, оскільки багато побічних факторів 
впливають на об’єктивність висновку: явище не 
перебуває у сталому стані, постійний рух, зумов-
лений суб’єктивними та об’єктивними чинника-
ми, відмітність сприйняття корпорації на насту-
пних етапах розвитку ускладнює простеження 
всіх зв’язків, які становлять собою перехідні 
ланки від одного етапу до іншого, а також вияв-
лення тих зв’язків, які безпосередньо закладені в 
основу феномену корпорації на першопочатко-
вих віхах її функціонування. Тому ставлення до 
теорій обґрунтування корпорації будується на-
самперед на основі абстрактного їх вивчення, а 
самі теоретичні напрацювання доречно оцінюва-
ти з урахуванням не тільки правових, але й ін-
ших чинників. 

Теоретичні напрацювання в окресленій 
сфері формують уявлення про сутність корпора-
ції. Під «сутністю» у науковій літературі розу-
міють внутрішню, відносно стійку сторону 
об’єктивної дійсності, яка визначає природу 
явища. Сутність – це внутрішня єдність предме-
та, яка прихована від безпосереднього сприйнят-
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тя. На відміну від сутності, явище – зовнішня, 
більш рухома сторона дійсності» [5, с.31]. 

Одна з найбільш ранніх спроб теоретично-
го пояснення сутності  корпорації була помічена 
у середніх віках і може бути віднесена до розря-
ду фіктивних. Слово «фіктивний» походить від 
латинського «fictio» (фікція, вигадка) і означає 
навмисно створене обманне положення, яке не 
відповідає дійсності і використовується з певною 
метою [6, с.22].  

Основоположником теорії фікції вважають 
Папу Іннокентія IV, який у 1245 р. заявив про те, 
що «корпорація існує тільки у людській свідомо-
сті, це фікція, вигадана розумом; корпорація поз-
бавлена волі, тільки її члени, живі люди, мають 
волю і власне діють [7, с.72], тому корпорація не 
може ані скоїти злочин, ані бути відлученою від 
церкви», - констатувалося у папському посланні 
[3, с.16]. Хід думок Папи Іннокентія IV, як пра-
вило, пов’язують з релігійними началами, що в 
основі не припускають участь у будь-яких суспі-
льних відносинах (у т.ч. – і правових) інших 
суб’єктів, аніж людей з іх волею, можливістю 
самостійного прийняття рішень, формуванням 
думок і, врешті, – душею, якої організації мати 
не можуть. Але теорію фікції невиправдано розг-
лядати занадто вузько, як суто релігійну концеп-
цію пояснення взаємовідносин між людьми. 
Правові відносини, звісно, не є певним відокрем-
леним від інших суспільних відносин замкнутим 
колом, «територією», на яку могли б поширюва-
тися виключно особливі закони логіки побудови 
зв’язків. Тому пояснення корпоративного правові-
дношення шляхом  усунення від дослідження лю-
дини, як його учасника, веде до суперечливих нас-
лідків. Концепція Папи, отже, є не суто релігійним 
тлумаченням, що підтверджують і подальші розро-
бки у даному напрямі. 

Теорія фікції надалі була  підтримана німе-
цькими юристами Савіньї та Віндшейдом (один з 
головних розробників Німецького цивільного 
уложення) [8, с.236]. Керівним положенням у 
застосуванні на практиці теорії фікції країнами 
англо-американської правової системи стало су-
дження голови Верховного суду США,  Маршала 
у 1819 р., висловленого у рішенні по справі The 
Trustees of Dartmouth College vs. Woodward. Як 
зазначалося, «корпорація – це штучна істота, не-
видима, неосяжна та існує тільки з погляду зако-
ну». На сьогодні, актуальність розуміння корпо-
рації як штучного утворення та її існування лише 
з погляду  закону знаходить підтримку і у вітчи-
зняній науковій літературі [9, с.8]. 

 Детальніше у своїх працях Савіньї ствер-
джував, що людина і тільки людина є справжнім 
суб`єктом права. Позитивне право на свій розсуд 
може або ж звузити коло правоздатних осіб, або 
ж, навпаки, – розширити його за рахунок утво-
рення штучних суб’єктів права. Юридична осо-
ба, за Савіньї, являє собою не що інше, як штуч-
но створений посередництвом простої фікції 
суб’єкт права. Такий суб’єкт створюється ви-
ключно з юридичнрю метою, тоді як реальними 
суб’єктами правовідносин залишаються єдино 
можливі носії правосуб’єктності – фізичні особи 
[10, с.78]. Теорія Савіньї відрізняється підкуп-
ною простотою, а будь-які теоретичні усклад-
нення усуваються шляхом двох потужних засо-
бів: що не можна пояснити сутністю відносин, те 
легко пояснюється теорією фікції; нехай це і не 
так, але ми уявляємо, що це так і це правильний 
засіб для усунення труднощів [4, с.287]. Панів-
ний вплив теорії фікції спостерігався протягом 
століть як у Європі (Кодекс Наполеона, Німецьке 
цивільне уложення), так і в країнах англо-сак-
сонської системи права [11, с.27]. Ця теорія фік-
ції вважається найбільш прийнятною і в сучасній 
західній юридичній доктрині [12, с.115]. 

Серед реалістичних теорій основоположне 
місце в історії наукової думки займає органічна 
(германістична) теорія, вперше висунена Безеле-
ром і повністю розгорнена Гірке. На думку вче-
них – прихильників органічної концепції, юри-
дична особистість являє собою реальне утворен-
ня. Погляди «органістів» піддалися справедливій 
критиці з огляду на те, що вводити в юриспруде-
нцію поняття організму означає впасти у сфері 
пізнання у помилку, яка приписує світу правових 
явищ таку ж реальність, як і зовнішньому світу 
[13, с.350-351]. Дослідники, які займали «реаліс-
тичні» позиції у поясненні природи корпорації 
(Гірке, Мішу, Салейль), стверджували, що осно-
ву різноманітних видів юридичних осіб складає 
загальний (спільний) інтерес їх учасників. Він 
об’єктивний і первинний по відношенню до пра-
ва, функція якого полягає в оформленні цього 
інтересу [14, с.61]. Корпорацію Гірке відносив до 
різновидів союзних осіб і визначав її як реальну 
збірну особу, що є спілкуванням, носії якого – 
пов’язані між собою індивіди, і яка належить їм 
[15, с.11]. «Що таке союзна особистість?» – за-
питує дослідник і відповідає: - це визнана юри-
дичним порядком здатність людського союзу як 
єдиного цілого, відмітного від суми пов’язаних 
індивідів, бути суб’єктом прав та обов’язків [15, 
с.9]. А Меєр зазначає, що германісти тішать себе 
думкою, що юридична особа є не фікцією, а реа-
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льною особистістю, яка наділена своєю волею. 
Проте коли їм довелося відповісти на запитання 
де є ця воля, то вони застосували фікцію: одні 
говорять про утворення цієї волі з частинок волі 
окремих членів корпорації й установи, інші ви-
гадують якусь «безтілесну волю» і «застиглу во-
лю» [16, с.112]. І в цьому твердженні Дмитро 
Іванович Меєр має закономірний успіх. 

Як теорія «фікції», так і реалістична теорія 
знайшли подальші та більш розгорнуті напрацю-
вання, втім вони і надалі залишаються базовими 
для класифікацій поглядів у наступних досліджен-
нях. Інші теорії приписують так звані «права юри-
дичної особи» виключно справжнім фізичним осо-
бам і при цьому різним способом [13, с.350]. 

Сама ж ідея розглядати корпорацію як осо-
бу, що начебто у площині правовідношення ні в 
чому не обділена у порівнянні з фізичною осо-
бою, заснована на черговому припущенні – при-
пускати, що сфера права не підкорядковується 
правилам існування суспільного відношення. 
Визнання того факту, що правові зв’язки буду-
ються не між живими істотами, а лише між «фі-
зичними особами» та «юридичними особами», 
тягне за собою заперечення того, що правовід-
ношення виникає, змінюються та припиняються 
як суспільні, є їх різновидом. Значення ж описо-
вих характеристик, до прикладу терміна «фізич-
на особа», не може братися до уваги при пояс-
ненні правових зв’язків. Це вже аксіоматично і є 
саме по собі припущенням, що начебто у право-
відносинах беруть участь назви, найменування. 
Але ж ані фізична особа, ні юридична не може 
існувати відірвано від її субстрату, який наділе-
ний волею, думкою, приймає рішення. Невже 
відповідальність за свої дії може нести «фізична 
особа», а не людина ? Звичайно, ні. Якщо ж за-
коном сформовано ряд законодавчих конструк-
цій, у тому числі «фізична особа», «юридична 
особа», які вказують лише на форму участі у від-
носинах, то нехтування його змістом суперечить 
принципу, що форма без змісту не існує.  Тому, 
зі свого боку, маємо заперечити сучасні спроби 
обґрунтування «реальності» юридичних осіб у 
силу того, що   учасниками правових відносин є 
не живі організми, а лише пусті форми : «фізична 
особа», «юридична особа», між якими і  пропо-
нується віднаходити правовий зв'язок. Останній 
на таких умовах не буде віднайдено через те, що 
в основу закладено істотну помилку – правові 
відносини тут розглядаються як побудова між 
певними символами, ідолами, формами. Це вже 
саме по собі  найбільше припущення. 

 Розглянемо деякі інші спроби «обходу» 
теорії фікції, які презентувалися відомими дослі-
дниками в рамках класичних теорій. Так, А. 
Брінц, визнаючи можливість існування прав без 
суб’єкта («теорія персоніфікації  майна» – С.Б.), 
поділяє майно на дві категорії: особисте і цільо-
ве; перше належать окремим фізичним особами, 
друге належать меті, заради якої існують, - це 
майно корпорацій та установ. Ця «належність 
меті» є не що інше, як фікція, причому фікція, не 
зручна для осмислення, - вважає Д. Меєр [16, 
с.114-115]. Крім того, А. Брінц  не розв’язує про-
блему належності майна конкретній особі, що 
надзвичайно важливо в рамках дослідження.      
У результаті Брінц вийшов на дві фікції: без-
суб’єктного майна та мету. Вчений і його насту-
пники вважали, що в реальності суб’єкта не іс-
нує, право може і не створювати його, і розгля-
дали акціонерне товариство як об’єднання майна, 
а не об’єднання осіб [14, с.66]. Виходить, що за 
такого обґрунтування виникає правовий зв'язок 
щодо володіння майном, і останній не має поро-
джувати утворення статичного суб’єкта права,  
який може протиставитися у своєму інтересі до 
свого ж власника. Але сама по собі класифікація 
майна на особисте та цільове досить складна для 
сприйняття не тільки доктриною, але і законо-
давством. Доведення думки про можливість на-
лежності майна певній меті (корпорації, як вва-
жає дослідник) ставить під питання сам правовий 
зв'язок між метою та власником мети. Незвично 
говорити про можливість бути власником мети, - 
все це, очевидно, зводиться до фікції. Проблема 
також у тому, що конструкція безсуб’єктного 
майна підриває засади розуміння власності,  а 
отже, вносить передбачуваний хаос у всі сфери 
проникнення права. Критиками теорії персоніфі-
кації майна символічно відзначається, що «коли 
власник створює за рахунок свого майна юриди-
чну особу, то він персоніфікує якусь частину 
свого майна у створеному суб’єкті. І з цим пер-
соніфікованим майном не може відбутися нічого 
схожого на історію Джекіла і Хайда, що уособ-
люють у нічний та денний час різні людські сут-
ності» [17, с.61]. 

 А ось Беккер, послідовно відстоюючи пог-
ляд про можливість розвитку ідеї безсуб’єкт-
ного майна, оспорює загальноприйняте поло-
ження, що суб’єктами права не можуть бути тва-
рини і нежиттєві предмети, наприклад будівля. 
На думку дослідника, цілком можливим є скла-
дення заповіту на користь улюбленої собаки чи 
коня, і для суду, в цьому випадку, не існує жод-
них правових підстав не прийняти позов від іме-
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ні дога Тираса чи англійської конячки Білони» 
[18, с.64]. Знову-таки, оформлення позову до су-
ду від тварини, хоча і можливе в рамках склад-
ного припущення, що певна фізична особа є її 
власником і наділяється правами щодо захисту 
прав тварини. Та водночас виникає питання про 
те, як остання довела до відома особу, що зверта-
ється з позовом про своє бажання стати учасни-
ком процесу, чи повідомить у подальшому про 
бажання укласти мирову угоду з відповідачем 
тощо. У разі прийняття оголошених постулатів 
виникне потреба всю законодавчу сферу визнати 
абсолютною фікцією, де за припущенням мають 
місце деякі реальні норми. Отже, право за такою 
логікою повинно становити собою деяку віртуа-
льну реальність, у межах якої договір вважається 
укладеним між «фізичною особою» та «банкома-
том», «автоматом з продажу кави» і таке інше. 
Підтримати подібні теоретичні напрями у пояс-
ненні природи правових відносин не вважаємо за 
доцільне, - тоді вже дійсність буде вважатися 
винятком з правил, а не фікції – припущення. 

Іншим варіантом розвитку теорії фікції 
стала «теорія інтересу», висунена провідним ні-
мецьким ученим-юристом Р. ф. Ієрінгом. Він 
вважав, що права й обов’язки юридичної особи  
насправді належать тим реальним фізичним осо-
бам, які фактично використовують спільне майно 
і отримують від нього вигоди («дестинаторам»). 
Їх спільний інтерес і уособлює юридичну особу. 
На його думку, вона становить собою певний 
єдиний центр для прав «дестинаторів», штучно 
створений за допомогою юридичної техніки для 
спрощення ситуації – в якості особливої форми 
володіння майном багатьма фізичними особами 
для деяких спільних цілей [8, с.244]. Корінною 
помилкою його обґрунтування вважають те, що 
суб’єктом прав визнається не той, кому права 
приписуються, а той, хто користується вигодами 
прав [16, с.114-115].  Шершеневич піддав критиці 
позицію Ієрінга та вказав, що ця теорія досить сла-
бка, оскільки користування правом не завжди на-
лежить тому, чиє це право, а призначення майна не 
вирішує питання про його належність [18, с.66-67]. 
Водночас розглянена  теорія надзвичайно корисна, 
оскільки доводить наявність залежності корпорації 
від її засновників, учасників. Тобто піддається 
сумніву ідеалізований погляд на корпорацію як на 
самостійну структуру, незалежну від власників.  

 Значний інтерес становить також «теорія 
невизнання юридичної особи». Дослідники, яких 
відносять до зазначеної групи, намагалися 
з’ясувати, хто ж отримує кінцеву вигоду від пра-
вовідносин у суспільстві, і доходили до виснов-

ку, що, окрім фізичних осіб, такий суб’єкт відсу-
тній, відмовлялися визнати юридичну особу 
суб’єктом правовідносин [19, с.66]. Водночас це 
вказує на відсутність будь-яких правовідносин 
між власником і новоствореною організацією 
навіть на рівні законодавчого припущення.         
У чому необхідно підтримати дослідників, так це 
у прагненні з’ясувати вигодонабувача від діяль-
ності корпорації. І тут, вважаємо, що справді 
власники, а не корпорація в кінцевому результаті 
набувають дивіденди, інші вигоди від діяльності 
у певній законодавчо припустимій формі. Проте 
варто зважити на те, що без юридичного припу-
щення існування окремого суб’єкта права, ці 
особи вигоди не отримають взагалі, адже відсут-
нім буде поетапний механізм перерозподілу тих 
же дивідендів на користь учасників корпорації. 
Відсутність фіктивної конструкції, завданням 
якої є пояснення першочергового накопичення 
коштів на рахунку корпорації, і тільки відтермі-
нованого на майбутнє перерозподілу коштів між 
учасниками корпорації робить неможливим ви-
году останніх як таку. Тому «теорія невизнання 
юридичної особи» не може бути поставлена в 
один ряд з теорією фікції чи реалістичною теорі-
єю. Подальше її обстоювання призводить до са-
мого  визнання того факту, що корпорація стано-
вить собою утворення фіктивне. 

Варто також звернути увагу на вагомі су-
дження окремих дослідників з даного питання. 
Так, Г. Шершеневич, критикуючи погляди «реа-
лістів», зазначає, що деякі наслідувачі цієї теорії  
(Лассон) заходять так далеко, що визнають за 
юридичними особами абсолютно ідентичне реа-
льне існування, як і за фізичними особами. Проте 
в цьому погляді змішуються два поняття. Справ-
ді, в основі юридичної особи лежать не фіктивні, 
а справжні, реальні потреби живих людей, проте 
суб’єкти, яким надаються права для охорони цих 
інтересів, істоти нереальні. Це штучно створені 
самим життям чи законодавцем суб’єкти [18, 
с.64], штучні суб’єкти обігу, створені для досяг-
нення визначеної мети [18, с.89 - 91], - резюмує 
дослідник. На думку Г. Шершеневича, юридична 
особа відіграє роль лапок, у які беруться однорі-
дні інтереси відомої групи осіб для більш спро-
щеного визначення цієї колективної особистості 
по відношенню до інших [20, с.5]. 

Зі свого боку маємо висловити підтримку 
зазначеним поглядам. Важливою характеристи-
кою суб’єкта права в класичному трактуванні є 
його розумність, тобто здатність адекватно 
сприймати (об’єктивно, аподиктично осягати, 
пояснювати і  передбачати) себе у світі і на осно-



С.В. Батрин 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство. 37 

ві цього істинного знання раціонально діяти. При 
цьому зв'язок розуму та раціональності дії уявля-
ється однозначною причинно-наслідковою зале-
жністю [21, с.23 -24]. Водночас «розум» корпо-
рації завжди залишався тільки фіктивною надбу-
довою. За час існування правової науки здійсне-
но чимало спроб обґрунтувати існування волі, 
розумових здатностей корпорації: через характе-
ристику «сукупності», «збірності», «суми», «ви-
щої волі». Але потрібно визнати, що від най-
менування певного механізму не залежить його 
«оживлення». Харт справедливо характеризує 
слово «збірно» як найбільш розмите слово в анг-
лійській мові, адже найбільша «збірність» нулів є 
тільки нуль [22, с.23] . 

Врешті, корпорація не може (і в природі не 
повинна) відриватися від своїх учасників, справ-
ді власників майна; не є самостійним суб’єктом 
права власності, незалежним від учасників; не 
може це право самостійно та на свій розсуд реа-
лізувати, припустимо, всупереч волі, що вислов-
лена учасниками.  

Висновки. У підсумку маємо заперечити 
теоретичну можливість трактування корпорації 
як реально існуючого суб’єкта права, правовід-
ношення. Справді, ще Аристотель наголошував, 
що діяльність можлива за наявності тільки двох 
моментів: мети та засобу [23, с.12]. До цього 
тільки додамо, що діяльність неможлива апріорі, 
якщо немає суб’єкта, хто таку діяльність ініціює 
та здійснює. Корпорація самостійну, незалежну 
від учасників діяльність не здійснює, а є лише 
інструментом, посередництвом якого власники 
реалізують свій інтерес. 

Отже, не можна підтримати погляди вче-
них про те, що товариство  у своїй діяльності не-
залежне від волі кожного окремого учасника [24, 
с.119] (Я. Шевченко вказує на незалежність його 
існування від учасників, що входять до її складу 
[25, с.47-48]), а  більше того - від реальних людей 
[26, с.87]. Саме останні формують волю корпорації. 
Юридична особа – тільки засіб, через який діють 
фізичні особи [27, с.183]. Тому у своїй природі ко-
рпоративні правовідносини побудовані на: фікції 
суб’єкта права, фікції права власності такого 
суб’єкта, фікції незалежності корпорації від її уча-
сників – реальних суб’єктів правовідносин. 
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S.V. Batrin 
Theoretical approaches for commentary of the nature of corporation 

 
Summary 

The article contains complex analysis of theoretical issues connected with the research of corporation. 
A number of scientific and theoretical provisions have been elaborated referring to the issues of the legal 
nature of corporations. There has been grounded the value of approach to determine a corporation as a fiction 
based on the fiction of the subject, the fiction of ownership of property, and the fiction of corporation as an 
independent individual, participant of legal relations. 
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Классические подходи к теоретическому объяснению корпорации 

 
Аннотация 

Предоставляется комплексный анализ теоретических вопросов относительно исследования ко-
рпорации. Ряд научных и теоретических позиций поддаются анализу на предмет исследования право-
вой природы корпорации. Наводятся основания для того, чтобы отдать предпочтение подходу, согла-
сно которому, корпорация – фикция, основанная на фикции о субъекте, фикции о праве собственнос-
ти, фикции корпорации как независимого лица, участника правоотношений. 

Ключевые слова: корпорация, корпоративное право, корпоративные отношения, правовая при-
рода, правоотношения. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО  
КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСУ  

 
У цій статті досліджується організаційно-правова структура міжнародного кооперативного альянсу. Ав-

тор приходить до висновку що структура цієї міжнародної організації робить важливий внесок у формуванні 
міжнародних співробітницьких стандартів на всесвітньому, національному та регіональному рівнях. 

 
Постановка проблеми. Міжнародний коо-

перативний альянс (далі – МКА) – на сьогодні 
одна з найбільших міжнародних неурядових ор-
ганізацій, що об’єднує, представляє та діє в інте-
ресах кооперативів у всьому світі. Станом на 
01.03.2010 р. до нього входять 238 громадські 
кооперативні організації з 90 держав, що діють 
практично в усіх секторах економіки. За підра-
хунками організації, разом такі кооперативи 
об’єднують майже 800 млн. населення та нада-
ють більш ніж 100 млн. робочих місць. 

МКА сумістив у своєму складі громадські 
кооперативні організації різних держав, зробив 
вагомий внесок у розвиток міжнародних станда-
ртів споживчої кооперації та визначив необхід-
ність їхньої імплементації на національному рів-
ні. При цьому залишаються досі недослідженими 
питання про особливості цієї організації, у тому 
числі її організаційно-правової структури. Акту-
альність цієї статті зумовлена важливістю прин-
ципів та ідей МКА для розвитку споживчої коо-
перації на національному та міжнародному рівні, 
а також відсутністю сучасних теоретичних роз-
робок із зазначеної проблематики, що звужує 
коло практичних рекомендацій щодо належного 
регулювання кооперативних правовідносин. До-
слідження внутрішньої структури МКА дає мож-
ливість сформувати уявлення про об’єктивні 
умови діяльності цієї організації та особливості 
реалізації її статутних завдань. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Особливості організаційно-правової структури 
МКА не були предметом комплексного вивчення 
в доктрині міжнародного права і майже не висві-
тлювалися в юридичній літературі. Деякі теоре-
тичні положення будови міжнародних неурядо-
вих організацій містяться у працях О. Н. Журек, 
В. М. Лисика, М. Поточного, Д. О. Урсіна, О. А. 
Шибаєвої [7; 11; 13; 15; 16]. Разом із тим окремі 
аспекти становлення міжнародного кооператив-
ного руху з огляду на його вплив на формування 
різних галузей законодавства та економічного 
сектору держави фрагментарно розкривалися 
Дж. Бірчалом, В. П. Ваткінсом, Г. А. Волошке-

вичем, Г. М. Єфремовою, В. В. Каран, О. І. Кра-
шенінніковим, В. І. Семчиком, Н. Ю. Федори-
шиним, В. В. Щербаковою [1; 4-6; 8-10; 14; 17] 
та ін. При цьому праці радянських учених мали 
значне ідеологічне підґрунтя, де значення міжна-
родного споживчого руху абсолютизувалося або 
взагалі нівелювалося.  

Мета статті – дослідження організаційно-
правової структури МКА, що дозволить визначи-
ти правовий статус цієї організації в міжнарод-
ному праві. 

Виклад основного матеріалу. Однією з 
найважливіших ознак міжнародної організації, 
що відрізняє її з-поміж інших суб’єктів міжнаро-
дного права, є наявність постійної організаційно-
правової структури [15, c. 31]. Така структура 
слугує певним «двигуном», за допомогою якого 
реалізуються потенційні можливості міжнарод-
ної організації, закладені в її установчому акті.   
З цього приводу Г. І. Тункін зазначав, що саме 
внутрішньо-організаційний механізм дає життя 
міжнародній організації [12, c. 343]. 

Серед науковців панує точка зору, що ор-
ганізаційно-правова структура (внутрішньоорга-
нізаційний механізм) – це взаємопов’язана сис-
тема, яка об’єднує в єдине ціле сукупність орга-
нів, систему функціональних зв’язків між ними, 
правові методі діяльності, а також норми права, 
що містяться в установчому та інших актах орга-
нізацій і регламентують порядок формування і 
функціонування цього організму [7, c. 12]. Так, 
О. А. Шибаєва розглядає організаційно-правову 
структуру як систему органів, що перебувають у 
постійній взаємодії з принципами і нормами мі-
жнародного права. Це поняття включає такі еле-
менти: 1) види, склад, принципи та порядок фо-
рмування органів; 2) компетенцію (предметну та 
юрисдикційну); 3) процедуру прийняття рішень 
у відповідних органах [16, c. 40]. 

Організаційна структура міжнародних ор-
ганізацій визначається їх статутними актами, де 
визначені їхні цілі та функції, які водночас до-
сить різні. Однак це не виключає наявності пев-
ної структурної моделі, спільної для міжнарод-
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них організацій. Нерідко будова міжнародних 
міжурядових організацій (крім ООН) та міжна-
родних неурядових організацій є однотипною 
[11, c. 87]. 

Основу організаційно-правової структури 
будь-якої міжнародної організації складають її 
органи. Зазвичай вирізняються такі різновиди 
органів [15, c. 32]: обов’язкові (вищі, виконавчі, 
адміністративні) та факультативні (спеціальні, 
комітети в комісії допоміжного характеру, необ-
хідні для реалізації окремих статутних завдань 
організації). У деяких з них передбачається ство-
рення юридичних органів. 

При цьому характер взаємодії зазначених 
органів, їх компетенція, а також деякі інші пи-
тання, безпосередньо пов’язані зі структурою 
організації, вирішуються в міжнародних органі-
заціях по-різному.  

Так, організаційно-правова структура МКА 
визначена в Статутах, ухвалених вищим керів-
ним органом – Генеральною Асамблеєю, (далі – 
Статути) [3] та Зводі внутрішніх норм (Bye-laws) 
[2] (далі – Зводу) в редакції від 06.06.2008 р. (зі 
змінами 20.11.2009 р.), які виконують функцію 
установчих договорів цієї організації. У Статутах 
окрім внутрішньоорганізаціного механізму ви-
значається головне призначення МКА, його пра-
вовий статус, назва та місцеперебування, цілі, 
методи та принципи діяльності, офіційні мови, 
порядок вступу та виключення з організації, пра-
вовий статус членів, особливості фінансування, 
діяльність секторальних та основних комітетів.  
У Зводі внутрішніх норм містяться переважно 
норми фінансового характеру, які регламентують 
особливості та порядок членських внесків до 
бюджету МКА, а також умови представництва в 
Генеральній Асамблеї, порядок голосування, об-
рання Голови МКА тощо. 

Передусім звернемо увагу, що МКА має 
складну децентралізовану, мережеву структуру. 
Він діє на універсальному, регіональному, секто-
ральному та загальному рівні (ст. 3 Статутів). 
Така «архітектура» охоплює: 

а) центральний офіс; 
b) чотири регіональні організації: МКА 

Африки (відкритий для усіх членських організа-
цій Африки і прилеглих островів); МКА Амери-
ки (об’єднує усі членські організації Північної, 
Центральної та Південної Америки, а також Ка-
рибських островів); МКА Азії-Тихого Океану 
(включає кооперативні організації Азії та країн 
Тихого Океану); МКА Європи (Асамблея коопе-
ративів Європи); 

с) глобальну (універсальну) та секторальні 
організації; 

d) загальні комітети. 
Відповідно до ст. 13 Статутів керівними 

органами МКА є: Генеральна асамблея; регіона-
льні асамблеї; секторальні організаційні асамб-
леї; Рада (Правління); регіональні ради; виборні 
органи секторальних організацій; Голова (Пре-
зидент); Віце-президенти; Генеральний дирек-
тор; регіональні директори. 

1. Генеральна Асамблея – вищий керівний 
орган МКА, що складається з представників, які 
обираються членами організації (ст. 15 Статутів). 
При цьому Рада може встановлювати вимоги 
щодо кількісного представництва жінок в Асам-
блеї. 

До найважливіших повноважень Генераль-
ної Асамблеї належать (ст. 16):  

- визначення і впровадження політики з 
найважливіших напрямків розвитку МКА та все-
світнього кооперативного руху; 

- затвердження Стратегічного плану МКА 
та фінансових документів; 

- обирання Голови Ради, надання згоди на 
обрання віце-президентів, секторальної організа-
ції та представників молоді в Раді; 

- призначення зовнішнього аудитора; 
- затвердження призначення і звільнення 

Генерального директора за поданням Ради; 
- внесення змін до Статутів МКА та Зводу 

зовнішніх норм на вимогу 2/3 голосів членів Ге-
неральної Асамблеї; 

- визначення розміру членських внесків та 
формули представництва; 

- узгодження усіх заходів, що вживаються 
Радою або регіональними та секторальними ор-
ганізаціями МКА, які стосуються зобов’язань 
МКА (інвестування, позики, займи, придбання 
або продаж нерухомості тощо); 

- надання згоди на утворення або скасуван-
ня регіональних асамблей, секторальних органі-
зацій, загальних комітетів за поданням Ради; 

- вирішення питань про свій розпуск на ви-
могу 2/3 її представників. 

Генеральна Асамблея працює сесійно, зу-
стрічі відбуваються раз на два роки та тривають 
близько 2-х днів, хоча скликання надзвичайних 
засідань є можливим за рішенням Ради або на 
вимогу 1/5 членів Генеральної Асамблеї. Під час 
сесії Генеральної Асамблеї засідання регіональ-
них, секторальних та загальних організацій не 
проводяться (Розділ IV Зводу). 

Членський склад Генеральної Асамблеї до-
сить складний і своєрідний. Визначено, що члени 
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Генеральної Асамблеї, які належним чином ви-
конують свої фінансові зобов’язання перед МКА, 
мають у вищому керівному органі не менше 1 
представника з правом голосу.  При цьому фік-
сованого складу не закріплено. Кількість пред-
ставників залежить від числа індивідуальних 
членів, представлених кожним дійсним членом, 
та розраховується за правилами, встановленими 
Асамблеєю. Проте одна членська організація або 
група таких організацій з однієї країни не мо-
жуть мати більше 25 представників, за винятком 
Голови МКА (так звана формула представницт-
ва). Тобто від країн може бути представлена не-
однакова кількість представників, що можуть 
мати різне число голосів, що залежить від кількі-
сного індивідуального складу членських органі-
зацій. Однак, на відміну від більшості сучасних 
міжнародних міжурядових організацій, у цьому 
вищому керівному органі рішення приймаються 
простою більшістю голосів. 

Отже, Генеральна Асамблея МКА виконує 
типові для вищого керівного органу міжнародної 
організації функції, проте порядок її формування 
є досить складним. 

2. Рада (Правління) – виконавчий орган 
МКА, що здійснює представництво МКА між 
сесіями Генеральної Асамблеї. По суті головне 
призначення Ради полягає в оперативному при-
йнятті рішень з питань функціонування Альянсу. 

До складу Ради входять Голова, 4 віце-
президенти та 18 членів, що обираються Генера-
льною Асамблеєю на 4-річний термін (ст. 17 
Статутів) з правом переобрання. Два з цих 18 
членів виступають представниками секторальних 
організацій МКА і один – молоді в правлінні, 
однак усі вони повинні бути громадянами різних 
країн (до уваги не береться громадянство Голови 
та віце-президентів).  

Рада скликається не менше одного разу на 
рік, зібрання можуть також відбуватися на вимо-
гу 1/3 членів або за рішенням Голови. 

Рада має такі повноваження (ст. 18 Стату-
тів): розвивати та контролювати глобальну стра-
тегію МКА; контролювати діяльність МКА між 
сесіями Генеральної Асамблеї; готувати порядок 
денний та організовувати зустрічі Генеральної 
Асамблеї; розглядати подання про вступ до МКА 
та пов’язані з цим питання; затверджувати бюджет 
МКА та контролювати його виконання; приймає 
рішення про інвестування, позики, займи, прид-
бання або продаж нерухомості, які затверджуються 
Генеральною Асамблеєю; відповідає за призначен-
ня, звільнення та грошове забезпечення Генераль-
ного директора МКА; отримує щорічні звіти від 

Аудитора МКА; засновує комітети та робочі групи 
з їх складу; призначає Віце-президента, який голо-
вує за відсутності Голови; запроваджує постійно 
діючі регламенти та Кодекс управління, якими ке-
рується Рада у своїй роботі. 

У складі Ради функціонує спеціальний ви-
борчий комітет, діяльність якого спрямована на 
підготовку та контроль за обранням кандидатів 
на керівні посади МКА.  

Як бачимо, Рада МКА виконує функції, ти-
пові для виконавчих органів міжнародних орга-
нізацій (у тому числі неурядових), та деякі адмі-
ністративні функції (підготовка порядку денного 
та зустрічей Генеральної Асамблеї). Однак, на 
відміну від переважної більшості міжнародних 
організацій не є постійно діючим органом, що 
пов’язано з багаторівневою структурою МКА. 

3. Голова (Президент) МКА є вищою пред-
ставницькою посадою МКА та головує на засі-
даннях Генеральної Асамблеї та Ради МКА, за-
безпечує виконання політики МКА, здійснює 
керівництво організацією, має право бути прису-
тнім на зустрічах підрозділів МКА. Під час голо-
сування Президент має лише 1 голос, та у разі 
рівної кількості голосів, поданих за та проти рі-
шення, його голос не визнається вирішальним.   
У такому разі рішення не приймається. Установ-
чими документами не передбачено вимог щодо 
кандидата на посаду Голови МКА. У 2009 р. 
уперше в історії МКА Головою МКА була обра-
на жінка, Дейм Паулін Грін (Великобританія). 

4. Віце-президенти представляють групу 
кооперативних організацій відповідних регіонів 
світу. Вони покликані допомагати Голові МКА 
щодо виконання політики МКА та керівництва 
організацією поряд з Генеральним директором та 
Регіональним директором; слугують об’єдну-
вальною ланкою між регіональними асамблеями 
та Радою; виконують інші завдання Ради. 

5. Генеральний директор є головною вико-
навчою посадою МКА, відповідальною перед 
Радою за керівництво, ефективне управління та 
виконання Стратегічного плану МКА у всіх його 
структурних одиницях. 

6. Регіональними органами відповідно до 
ст. 19 Статутів є регіональні асамблеї, регіональ-
ні ради та їх регіональні директори. 

Регіональні асамблеї створені для розвитку 
співпраці між членськими організаціями МКА на 
регіональному рівні, для спільного обговорення 
найважливіших проблем цього рівня та входять 
до керівної структури МКА. Вони є прототипом 
Генеральної асамблеї на відповідному регіональ-
ному рівні, аналогічним чином скликаються раз на 
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два роки (не під час засідань останньої). Діяльність 
асамблей окреслена Стратегічним планом МКА, 
які в свою чергу повинні: імплементувати рішення 
Генеральної асамблеї на регіональному рівні; по-
давати на розгляд Генеральної Асамблеї звіти, 
пропозицій та резолюції; обирати кандидатуру на 
посаду Голови регіональної Ради, який одночасно є 
Віце-президентом МКА, що затверджується Гене-
ральною Асамблеєю; обирати регіональну раду; 
ухвалювати власні статути, що підлягають затвер-
дженню  Генеральною Асамблеєю. 

Регіональні Ради є прототипами Ради (Прав-
ління) МКА та виконують переважно виконавчі та 
деякі адміністративні функції, визначені ст. 24 Ста-
тутів, і очолюються регіональними директорами. 

7. Секторальні організації запроваджують-
ся в найважливіших сферах економічної та соці-
альної діяльності кооперативів. Їхній склад ви-
значається Розділом VI Зводу, відповідно до яко-
го на сьогодні функціонують 8 секторальних ко-
оперативів на універсальному рівні: Міжнарод-
ний банківський кооператив, Міжнародний коо-
ператив із страхування, Кооператив із сільського 
господарства, Міжнародний кооператив риболо-
вецьких організацій, Міжнародний кооператив з 
охорони здоров’я; Всесвітній кооператив спожи-
вачів, Міжнародний кооператив житлово-
будівельних організацій, Міжнародна організація 
виробників в галузі індустрії, ремісництва та з 
надання послуг. 

8. Загальні комітети засновані на багато-
функціональній основі та включають: Комітет з 
кооперативних досліджень, Комітет із комуніка-
цій, Комітет з розвитку людського потенціалу та 
Комітет з гендерної рівності. Роботою кожного з 
цих комітетів керують його члени, але разом з 
тим вони є підзвітними органами Ради МКА. 

Висновки. Розглянувши організаційно-
правову будову МКА, можна зробити висновок, 
що вона дозволяє Альянсу здійснювати ефектив-
не управління корпоративним рухом на міжна-
родному, регіональному та національному рівні. 
Особливостями внутрішньої будови МКА є його 
складна децентралізована, мережева структура, 
представлена універсальним, регіональним, сек-
торальним та загальним рівнем. Його вищі орга-
ни загалом виконують функції, типові для анало-
гічних органів міжнародних організацій. Разом із 
тим Генеральна Асамблея як вищий керівний 
орган має нетиповий спосіб формування членсь-
кого складу та отримання голосів (кількість го-
лосів залежить від чисельності організації з ура-
хуванням факту державної реєстрації). Рада 
МКА поєднує у своїй діяльності функції вико-

навчого й адміністративного органу, що втім зу-
стрічається у практиці міжнародних неурядових 
організацій (наприклад, Рада Асамблеї Міжнаро-
дного комітету Червоного Хреста).  

Крім того, установчі акти МКА закріплю-
ють такі принципи представництва в керівних 
органах універсального та регіонального рівня: 
принцип справедливого регіонального представ-
ництва (обов’язкове представлення кооператив-
них організацій усіх регіонів світу); принцип 
справедливого державного представництва в Ра-
ді МКА (члени Ради повинні бути громадянами 
кооперативних організації з різних держав окрім 
Голови та віце-президентів); принцип гендерного 
представництва в Генеральній Асамблеї 
(обов’язкова квота представників-жінок); прин-
цип вікового представництва в Раді (обов’язкова 
участь молодіжного представника) тощо. 
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Summary 
The legal organizational structure of the International Co-operative Alliance is investigated in this 

article. The author comes to the conclusion that this structure offers this international non-governmental 
organization makes an important contribution to the formation of international cooperative standards on the 
universal, regional and national level. 
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КООПЕРАТИВНОГО АЛЬЯНСА 
 

Аннотация 
В этой статье исследуется организационно-правовая структура международного кооперативно-

го альянса. Автор приходит к выводу что структура этой международной организации делает важный 
взнос в формировании международных сотруднических стандартов на всемирном, национальном и 
региональном уровнях. 
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РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО КОМЕРЦІЙНОГО АРБІТРАЖУ:  
ПОНЯТТЯ Й ОЗНАКИ 

 
Досліджується й аналізується одне з проблемних питань міжнародного комерційного арбітражу –

визначення сутності й ознак арбітражних рішень, а також вносяться пропозиції щодо вдосконалення законодав-
ства в цій галузі. 

Ключові слова: арбітраж, міжнародний комерційний арбітраж, арбітражне рішення, ознаки арбітражного 
рішення. 

 
Актуальність теми дослідження.  Сучас-

на практика міжнародного партнерства свідчить, 
що чимало розбіжностей та спорів, які виника-
ють під час виконання зовнішньодоговірних кон-
трактів, вирішуються міжнародним комерційним 
арбітражем, престиж якого сьогодні безумовний. 
В Україні за роки незалежності прийнято закон 
“Про міжнародний комерційний арбітраж”, ство-
рено два постійно діючих арбітражних інститу-
ти: Міжнародний комерційний арбітражний суд 
та Морська арбітражна комісія при Торгово-
промисловій палаті України, з’явилося декілька 
наукових робіт з питань міжнародного комер-
ційного арбітражу. Водночас у цій сфері залиша-
ється багато прогалин. Однією із причин існу-
вання відповідних проблем – недостатня дослі-
дженість певних як теоретичних, так і практич-
них питань. Поняття й ознаки рішень міжнарод-
ного комерційного арбітражу – одне із таких 
проблемних питань. На сьогодні відсутнє чітке 
визначення поняття та різновидів арбітражного 
рішення. Потребують свого подальшого дослі-
дження ознаки рішень МКАС, розкриття особли-
востей, що відрізняють рішення МКАС від рі-
шення судів загальної юрисдикції. У юридичній 
літературі поки що не запропоновано шляхи по-
слідовного їх вирішення.  

Ступінь розробленості проблеми. Про-
блематика функціонування й організації міжна-
родного комерційного арбітражу є предметом 
досліджень таких українських учених, як Дов-
герт А.С., Комаров В.В., Побірченко І.Г., Ште-
фан М.Й. тощо. Певний інтерес до цього інсти-
туту спостерігається серед зарубіжних учених-
юристів, зокрема, Д. Ашера, О. Бєлоглавек, Л. 
Раапе, Дж. Чешир тощо. Однак проблема визна-
чення правової природи рішень міжнародного 
комерційного арбітражу, його ознак і властивос-
тей у вітчизняній та зарубіжній  науковій літера-
турі висвітлена недостатньо. 

Мета статті полягає в тому, щоб на основі 
вивчення доктрини міжнародного комерційного 

арбітражу, нормативних актів, які діють у цій сфе-
рі, і, перш за все, міжнародних конвенцій, внутрі-
шнього законодавства України та зарубіжних кра-
їн, судової практики дослідити поняття арбітраж-
ного рішення та його основні ознаки. 

Виклад основної частини дослідження. 
Арбітражне рішення є відображенням логічного 
завершення арбітражного розгляду спору. Для 
виведення цілісного визначення поняття рішення 
міжнародного комерційного арбітражу необхідно 
звернутися до тлумачень, які існують у доктрині 
іноземних країн. Одразу звертаємо увагу на те, 
що аналіз правового поля ряду країн і міжнарод-
ного співтовариства в цілому дозволяє відзначи-
ти, що жодна міжнародна конвенція, регламенти 
арбітражних установ, а також Закон України 
«Про міжнародний комерційний арбітраж» [7, с. 
198] не дають чіткого, повного визначення арбіт-
ражного рішення. Але варто звернути увагу на 
те, що воно може мати різні значення відповідно 
до доктрин, панівних у тих чи інших державах. 
Зокрема, в англійській мові слово «award», 
окрім поняття «рішення», в контексті української 
мови використовується для позначення усіх су-
дових постанов, у тому числі ухвал (рішень) з 
процесуальних питань - partial award, 
preliminary award, interim award.  

Рішення міжнародного арбітражного суду з 
огляду на предмет розглядуваного явища в Анг-
лії має назву final award. Ведучи мову про різ-
новиди рішень за англійським арбітражним за-
конодавством, ми стикаємось з переліком видів 
постанов суду (в розумінні нашого законодав-
ства) і переклад терміна «types of award» як 
«види рішень», з правового погляду неправильні. 
Аналогічна ситуація спостерігається й у францу-
зькій юридичній термінології (sentence definitive 
- рішення суду, sentence partielle - ухвала суду).  

Це питання порушувалося і під час розроб-
ки Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжна-
родний комерційний арбітраж [5, с. 81-92], од-
нак його автори не дійшли єдиної думки і обме-
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жились положенням у тексті Типового закону 
про те, що під час арбітражного процесу може 
бути винесено більше одного рішення. Щодо са-
мої дефініції останнього, пропонувалося поняття 
«рішення» визначити так: це остаточне рішення, 
що вирішує усі вимоги, передані на розгляд складу 
арбітражного суду, який вирішує остаточно питан-
ня, як щодо суті спору, так і стосовно повноважень, 
чи інші процесуальні питання, але в останньому 
випадку — тільки якщо сам склад суду надасть 
своїй постанові сили рішення. 

У науці міжнародного приватного права до 
цього питання також не існує єдиного підходу. 
Різні автори залежно від того, якого підходу що-
до визначення правової природи арбітражу вони 
дотримуються, дають різні визначення поняття 
«арбітражне рішення». Прибічники «договірної» 
природи арбітражу, виходячи з того, що арбіт-
раж є лише різновидом звичайних цивільно-
правових відносин, розглядають арбітражне рі-
шення в нерозривному зв'язку з арбітражною 
угодою. Прибічники «процесуального» підходу 
щодо визначення природи арбітражу виходять з 
того, що арбітражне рішення тотожне судовому 
рішенню, посилаючись при цьому на схожість 
функцій арбітражу та суду. На підтвердження 
своєї позиції «процесуалісти» посилаються на те, 
що в деяких країнах законодавство наділяє арбі-
тражні рішення безпосередньо виконавчою си-
лою, без будь-якого додаткового втручання ор-
ганів публічної влади. «Змішана» теорія щодо 
правової природи арбітражу полягає в тому, що 
арбітраж становить правовий інститут, який по-
єднує як договірно-правові, так і процесуальні 
елементи. Прибічники цього підходу розгляда-
ють арбітраж не як «статичне» правове явище, а 
крізь призму його розвитку в часі. Починаючи з 
моменту укладення арбітражної угоди і закінчуючи 
винесенням арбітражного рішення та його вико-
нанням, як між сторонами, так і між сторонами та 
третейським судом, сторонами та державними су-
дами різних країн, виникають правовідносини як 
цивільно-правового, договірного характеру, так і 
цивільно-процесуального характеру.  

Питання про поняття арбітражного рішен-
ня у вітчизняній правовій науці досліджувався в 
дисертаційній роботі Г.А. Цірата. Ним дано на-
ступне визначення арбітражного рішення: арбіт-
ражне рішення - це остаточне, належним чином 
оформлене ставлення арбітражного (третейсько-
го) суду до спору, який він розглядав, і до вимог, 
заявлених сторонами [13, с. 9]. Видається, що 
таке визначення не відображає деяких суттєвих 

ознак арбітражного рішення, які відрізняють йо-
го від рішення суду загальної юрисдикції.  

Уточнити поняття рішення МКА можна за 
допомогою аналізу його ознак, які можна виді-
лити на основі ознак рішення державного суду. 
Теоретичні основи інституту судового рішення 
були закладені радянськими вченими в 50-60-х ро-
ках XX століття. За часів становлення вчення про 
судове рішення мова йшла тільки про рішення за-
гального суду першої інстанції, тому що система 
судоустрою СРСР і союзних республік не передба-
чала створення спеціалізованих, зокрема господар-
ських (арбітражних) судів. Тим не менше, ці дослі-
дження склали фундамент, на якому будувалося як 
цивільне процесуальне, так і господарське проце-
суальне законодавство України.  

Питання про ознаки рішення (постанови) 
суду є дискусійним. Як зазначалося Н.І. Ткачо-
вим, у цивільній процесуальній літературі радян-
ського періоду було безліч різних точок зору на 
ознаки судового рішення [12, с. 9-10]. Д.М. Че-
чот при характеристиці окремих видів судових 
постанов виділяє юридичні наслідки їх винесен-
ня [15, с. 5]. Н.А. Чечіна в якості головних ознак 
називає виклад в них думки суду і форму викла-
ду [8, с. 199]. М.Г. Авдюків, В.М. Семенов поряд 
з формою викладу підкреслюють вольовий мо-
мент постанов [1, с. 5]. При цьому більшість ав-
торів виділяють наступні ознаки рішення суду 
першої інстанції: рішення суду є актом органу 
державної судової влади (органу правосуддя); є 
актом правозастосування; є процесуальним до-
кументом. Крім цього, ряд авторів вказують на 
таку ознаку як вирішення питання по суті, що 
відрізняє судові рішення від судових ухвал як 
постанов суду з процедурних питань. Взявши за 
основу ознаки судового рішення, можна виділи-
ти ознаки арбітражного рішення.  

Перша ознака - арбітражне рішення, на ві-
дміну від рішення суду, виноситься приватним, 
недержавним органом. Якщо судове рішення як 
акт органу правосуддя втілює владну волю дер-
жави, то арбітражне рішення не може виражати 
волю держави, тому що арбітраж не є органом 
державної судової системи. Поза сумнівом, арбі-
тражні органи, як і державні суди, здійснюють 
захист прав (ЦК України ст. 6, ГПК України ст. 
12, ГПК України ст. 25), але це ще не означає, що 
їх також можна віднести до органів правосуддя. 
Як відзначав Н.Т. Арапов, співвідношення по-
нять "правосуддя" і "захист цивільних прав" слід 
представляти так, що поняття "захист цивільних 
прав" є загальним, властивим діяльності всіх 
юрисдикційних органів, а поняття "правосуддя" - 
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тільки форма захисту прав та інтересів, що здій-
снюється виключно судом [2, с. 64].  

Арбітраж за своєю природою - приватний 
орган, створений сторонами на період вирішення 
свого спору. Мандат арбітрів припиняється з ви-
несенням остаточного рішення у справі. У зв'яз-
ку з цим арбітраж не може відноситися до орга-
нів держави. Як зазначав Г.А. Цірат, рішення ар-
бітражу не можуть прирівнюватися до рішень 
державних судів; останні є актами органів публі-
чної влади держави, а арбітражні рішення є ак-
тами специфічних юрисдикційних органів, ство-
рених на основі волевиявлення сторін спору для 
вирішення конкретного спору [13, с. 9]. До тако-
го ж висновку можна прийти, аналізуючи норми 
Конституції України (ст. 124, 125). Разом з тим, у 
зарубіжній науці приватні органи і механізми 
вирішення спорів, такі як арбітраж, медіація, пе-
реговори [9, с. 92], належать до системи право-
суддя. Американський учений Б. Буш вважав, що 
відповідно до споживчої концепції правосуддя 
(«laissez-faire»), переважаючою тепер у країнах 
західної Європи і США, "сторони спору можна 
розглядати як можливих споживачів послуг з 
врегулювання спору, і вони насправді себе так 
поводять". При цьому всі форми захисту прав, 
включаючи несудові (переговори, медіація, арбіт-
раж), належать до системи правосуддя, яка просто 
пропонує споживачеві більш широкий вибір мето-
дів вирішення спорів - від «судів і арбітражу до 
відділу по розгляду скарг в універмагах, від двос-
торонніх переговорів між сторонами, що спереча-
ються, до телефонних гарячих ліній». Та незважа-
ючи на те, що арбітраж у зарубіжній правовій науці 
відноситься до органів правосуддя, в систему дер-
жавних судів він не входить, тому що є приватним 
органом вирішення спорів [10, с. 111].  

Проаналізувавши положення радянської, 
сучасної української науки, порівнявши їх з по-
ложеннями західної правової науки, можна дійти 
тільки до одного висновку - арбітраж не відно-
ситься до органів судової влади, незалежно від 
того чи може він здійснювати правосуддя чи ні, у 
зв'язку з чим думки деяких радянських і сучас-
них українських вчених про протилежне пред-
ставляються необґрунтованими. Таким чином, 
першу ознаку рішення МКА можна сформулю-
вати як винесення рішення недержавним орга-
ном вирішення спору - МКА, що буде підкрес-
лювати відсутність владних проявів волі держави 
в арбітражному рішенні. 

Друга ознака судового рішення - судове рі-
шення є правозастосовним актом. У ході розгля-
ду і вирішення справи державний суд і арбітраж 

застосовують норми права - як матеріального, 
так і процесуального. Однак правозастосовна 
діяльність арбітражу має декілька особливостей 
в порівнянні з правозастосовною діяльністю 
державних судів. За словами Е.А. Виноградової, 
арбітражний розгляд є "формою приватного пра-
возастосування" [4, с. 328]. На відміну від дер-
жавних судів, де застосовується в більшості ви-
падків право країни суду (lex fori), в арбітражі, 
зокрема в міжнародному, арбітри застосовують 
ті норми, про застосування яких сторони домо-
вилися. При цьому в сучасному законодавстві 
України про арбітраж та багатьох країн, а також 
у регламентах постійнодіючих арбітражних 
установ не міститься вимога про те, що застосо-
вне право повинно бути якось пов'язано зі спір-
ним правовідносинами. Більше того, дозволяєть-
ся застосування так званих "наднаціональних" 
норм права (норми lex mercatoria) або "загальних 
принципів права" шляхом посилання в нормати-
вних актах не на "систему права", а на "норми 
права" (Закон України "Про МКА" ст. 28 (1), Ти-
повий закон ЮНСІТРАЛ (далі – Типовий закон) 
ст. 28 (1), ЦПК Франції ст. 1474, ЦПК Нідерлан-
дів ст. 1054 (1), Закон Швейцарії "Про міжнаро-
дне приватне право" ст. 187 (1) тощо). Крім того, 
арбітри можуть винести рішення, не засноване 
на нормах матеріального права взагалі, тобто "як 
дружні посередники" (ex aeque et bono, amiable 
compositeur).   

Ознака правозастосування щодо арбітраж-
ного рішення, окрім вибору права, що застосову-
ється до вирішення спору по суті, відрізняється 
від аналогічного критерію судового рішення тим, 
що воно є "чистим" актом правозастосування.  

Проаналізувавши думки радянських вче-
них-процесуалістами про роль судового рішення, 
Н.А. Чечіна підкреслювала, що "особливості рі-
шення - і підтвердження правовідношення, нака-
зуюча сила, і обов’язок, що випливає з рішення, 
його виконання, а також встановлення порядку 
та строків застосування санкцій норм права - все 
це витікає і обумовлюється змістом рішення як ак-
ту застосування права" [14, с. 54]. Судове рішення 
"ніколи не буває абстрактним, не містить загальних 
декларацій і приймається виключно у відношенні 
конкретних осіб і ситуацій" [11, с. 17]. Як зазначала 
Л.Н. Завадська, судове рішення "не створює нових 
обов'язкових правил поведінки, а лише констатує 
правовідносини, що склалися, і дає їм оцінку, ви-
ходячи з норми права" [6, с. 9]. Цього ж погляду 
дотримується і до цих пір більшість учених (М. А. 
Гурвич, Н. Б. Зейдер, В. В. Комаров).  
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Питання про нормоутворюючу роль судо-
вого рішення почало активно обговорюватися в 
правовій літературі останнього часу. З'явилося й 
дедалі більше зміцнюється думка про прецеден-
тний характер судових рішень вищих судових 
інстанцій. Наприклад, В.В. Ярковим була висло-
влена думка про те, що рішення Вищого арбіт-
ражного суду РФ "мають значення судового пре-
цеденту, що орієнтує правозастосовчу, а в ряді 
випадків і нормотворчу практику".  Не вдаючись 
у дискусію про роль судових рішень як джерела 
права, можна з упевненістю сказати, що арбітра-
жні рішення не можуть вважатися джерелом 
права, принаймні, національних систем права.   
У зв'язку з принципом конфіденційності арбіт-
ражного процесу більшість арбітражних рішень 
не публікується. Навіть у країнах загального 
права арбітражні рішення не мають сили преце-
денту, що пояснюється приватноправовою при-
родою арбітражу. Отже, процес правозастосу-
вання в арбітражі має певну специфіку. Разом з 
тим мета правозастосування в обох випадках збі-
гається - і арбітрами, і суддями застосовується 
конкретна норма права для вирішення конкрет-
ного спору між сторонами, а значить арбітражне 
рішення, як і судове, може характеризуватися як 
акт правозастосування.  

Третя ознака - арбітражне рішення є 
процесуальним документом. За винятком Анг-
лії і Франції (де практика винесення усних арбіт-
ражних рішень дуже скудна) більшість країн, у 
тому числі й Україна (Закон України "Про МКА" 
ст. 31), законодавчо закріпили вимогу про пись-
мову форму арбітражного рішення. Як загальне 
правило міститься вимога про наявність у рі-
шенні підписів всіх арбітрів, які виносили рі-
шення; при колегіальному розгляді спору доста-
тньо підписів більшості арбітрів та вказівки при-
чин відсутності інших підписів. Крім того, багато 
нормативних актів містять вимоги до змісту арбіт-
ражного рішення, зокрема вимога про наявність 
мотивувальної частини. У зв'язку з тим, що арбіт-
ражне рішення є процесуальним документом, воно, 
як і судове, повинно відповідати вимогам, що, за-
звичай, пред’являються діловодством.  

Четверта ознака арбітражного рішення - 
вирішення спору по суті. При цьому необхідно 
відрізняти арбітражне рішення від інших актів 
арбітражу, зокрема від ухвал арбітражу з проце-
суальних питань. В українській правовій науці 
питання про види актів арбітражу окремо не дос-
ліджувалися, але представляється можливим зве-
рнутися до напрацювань науки цивільного про-
цесуального та господарського процесуального 

права. У вітчизняній науці за змістом вирішеного 
питання виділяють рішення та ухвали суду пер-
шої інстанції загальної юрисдикції. Рішення - 
постанова суду першої інстанції, яке вирішує 
матеріально-правові вимоги позивача до відпові-
дача по суті, є актом захисту порушених або 
оспорюваних прав і охоронюваних законом інте-
ресів сторін арбітражного процесу. Ухвала суду - 
акт застосування норм процесуального права, 
спрямована на виникнення процесу, його розви-
ток і закінчення. При цьому не важливо, чи за-
кінчується цією постановою процес розгляду 
спору в суді першої інстанції чи ні, визначаль-
ним чинником є питання, з якого воно виносить-
ся. Тобто за аналогією з рішеннями суду можна 
виділити рішення арбітражу по суті і ухвали з 
процесуальних питань. Чітке розмежування рі-
шень від ухвал має велике практичне значення, 
зокрема для їх оскарження.  

Відповідно до класифікації, прийнятої в за-
рубіжній науці, всі питання по суті і всі важливі 
процедурні питання оформляються остаточними 
(повними або частковими) рішеннями, що підля-
гають оскарженню, а питання неостаточного ха-
рактеру та ухвали суду з поточних процесуаль-
них питань оскарженню не підлягають. Відпові-
дно до класифікації, прийнятої у вітчизняній на-
уці, питання по суті оформляються рішеннями, 
процедурні питання - ухвалами; рішення підля-
гають оскарженню, ухвали також підлягають 
оскарженню, але не всі, а найважливіші з них, які 
перешкоджають подальшому провадженню у 
справі або про заперечення яких в законі міс-
титься пряма вказівка. У тому і в іншому випад-
ку питання про компетенцію може вирішуватися 
окремо від усіх інших питань, тільки відповідно 
до положень вітчизняної науки це питання буде 
оформлятися ухвалою, яка підлягає оскарженню 
(Закон України "Про МКА" ст. 16 (3)), а відпові-
дно до положень зарубіжної науки - остаточним 
частковим рішенням (ст. 186 (3) Закону Швейца-
рії "Про міжнародне приватне право"), яке як всі 
рішення також може бути оскаржене. Закон 
України "Про міжнародний арбітраж" сприйняв 
зарубіжну термінологію, він практично дослівно 
повторює текст Типового закону, що закріплює 
класифікацію актів арбітражу, прийняту в зару-
біжній науці. При цьому Закон України "Про 
МКА" ґрунтувався на російському варіанті Ти-
пового закону, в якому є неточності, пов'язані з 
перекладом тексту. В англійській мові для поз-
начення рішення арбітражу як процесуального 
документа існує термін "award", який дозволяє 
чітко розмежувати рішення арбітражу і рішення 
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інших органів, а для позначення рішення в зага-
льновживаним сенсі - термін "decision". Зазна-
чені терміни в російському перекладі розмежо-
вані не були. Так, і термін "award" (пункт 2 статті 
8, частина 2 пункту 3 статті 13, частини 1 і 3 пу-
нкту 3 статті 16, пункт 1 статті 22, статті 25, 30-
36 Типового закону) і термін "decision" (пункт 5 
статті 11, частина 1 пункту 3 статті 13, пункти 1 
статей 14 і 16, частина 2 пункту 3 статті 16, пун-
кти 1,2 статті 24 Типового закону) були переве-
дені однаково - як "рішення". В іншому випадку 
терміни "decision" (ст. 22 Типового закону) і 
"оrder" (ст. 32 Типового закону) також були пе-
рекладені однаково - як "ухвала". Вказані недо-
ліки перекладу були повністю перенесені і до 
Закону України "Про МКА". При цьому вийшло, 
що арбітраж може приймати ухвали з питань 
процесуального характеру, але оскаржити і ска-
сувати їх не можна, тоді як в англійському варіа-
нті Типового закону і відповідно до практики 
іноземних судів, ці види актів арбітражу скасу-
вати можна. Тому існує нагальна необхідність 
привести положення Закону України "Про МКА" 
у відповідність до прийнятої у вітчизняній науці 
процесуального права класифікації постанов на 
рішення і ухвали. 

Ще однією характерною ознакою рішення 
МКА є винесення арбітражного рішення са-
мими арбітрами. Вона виділяється зарубіжними 
вченими. При цьому арбітри виступають виклю-
чно від свого імені, а не від імені арбітражного 
установи. Важливість цієї ознаки полягає в тому, 
що в арбітражному процесі різного роду поста-
нови щодо конкретного спору можуть виносити-
ся як арбітрами, так і іншими органами - так зва-
ними уповноваженими або компетентними орга-
нами (appointing authority) [3, с. 43]. Уповнова-
жений орган - орган постійнодіючого арбітраж-
ного закладу (наприклад, Суд Міжнародної тор-
гової палати, секретаріат Лондонського міжна-
родного арбітражного суду або голова Президії 
МКАС при ТПП України) або будь-який інший 
орган, зазначений у законі або договорі сторін 
(Президент ТПП України). Уповноважений ор-
ган виконує такі функції: приймає попереднє рі-
шення про наявність компетенції у арбітражу; 
призначає арбітра в разі, якщо сторона не приз-
начить його у визначений термін; вирішує пи-
тання про відвід арбітра тощо.  

Остання ознака рішення МКА - воно ви-
носиться по спорах комерційного характеру, 
ускладненим іноземним елементом.  

Висновки. Арбітражне рішення володіє 
рядом специфічних ознак: виноситься недержав-

ним органом вирішення спору; є процесуальним 
документом і правозастосовним актом; арбітра-
жне рішення виноситься арбітрами, які виступа-
ють від свого імені, а не від імені арбітражної 
установи; вирішує всі питання по суті, у зв'язку з 
чим його необхідно відрізняти від ухвал арбіт-
ражу і від актів інших органів постійнодіючих 
арбітражних установ; рішення МКА виноситься з 
комерційних (господарських) спорів, ускладне-
ним іноземним елементом. На основі аналізу 
ознак арбітражного рішення можна дати таке ви-
значення: арбітражне рішення міжнародного ко-
мерційного арбітражу -  остаточний акт правоза-
стосування у формі процесуального документа, 
який вирішує спір  суб'єктів господарювання по 
суті, що виноситься МКА як недержавним органом 
вирішення комерційних (господарських) спорів, 
ускладнених іноземним елементом.  
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Summary 
In the given article the one of the problematic issues of international commercial arbitration  - 

definition of the nature and characteristics of decisions are analyzed and discovered, and also are introduced 
the offer on improving the legislation in the given orb. 
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Аннотация 

Исследуется и анализируется один из проблемных вопросов международного коммерческого ар-
битража – определение сущности и основных признаков арбитражных решений, а также вносятся 
пропозиции по улучшению законодательства  в этой сфере. 
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ОЦІНОЧНІ ПОНЯТТЯ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять  трудового права. На основі концептуальних поглядів 
науковців виявлені характерні особливості оціночних понять трудового права. 

Ключові слова: оціночні поняття, трудове право, норма права. 
 
Постановка проблеми. Потенціал трудо-

вого законодавства визначається насамперед які-
стю юридичної техніки. Норми трудового права, 
більшості із яких властивий регулятивний харак-
тер, розраховані на повсякденне використання не 
тільки вченими, правознавцями, а й пересічними 
громадянами. Від рівня доступності змісту пра-
вової норми залежить сама якість рішень, що 
приймаються суб’єктами трудового права. Най-
більшу складність викликають нормативні поло-
ження, що містять оціночні поняття і які надають 
правозастосовцю, широкий спектр дії при їх реа-
лізації і таким чином ускладнюють обґрунтова-
ність, законність прийнятих рішень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблема використання оціночних понять не є 
новою в правовій науці. Оціночні поняття не бу-
ли обділені увагою представників теорії права, а 
також окремих галузей права. Що стосується 
трудового права, слід зауважити, що даній про-
блемі були присвячені спеціальні роботи вчених-
трудовиків: Е.М.Акопової, Е.І.Астрахана, М.І.Ба-
ру, А.К.Безіної, С.Ю.Головіної, А.М.Лушнікова, 
М.В.Лушнікової. 

Досліджуючи різні теоретичні і практичні 
проблеми застосування норм трудового права, 
деякі вчені-трудовики не могли обійти увагою 
питання, що виникають при реалізації норматив-
них приписів, що містять оціночні формулюван-
ня. Серед них слід вказати: Н.Г.Александрова, 
К.А.Абжанова, Л.Ю.Бугрова, К.М.Варшавського, 
Е.А.Голованову, Г.С.Гончарову, С.А.Іванова, 
І.Я.Киселєва, Р.З.Лівшиця, В.І.Нікітинського, 
А.Е.Пашерстника, О.Т.Панасюка, В.Н.Скобел-
кіна, А.І.Ставцеву та ін. 

В сучасний період наука трудового права 
потребує переосмислення суті вказаних понять, 
оскільки ознаки оціночних понять трудового 
права базуються ще на працях М.І.Бару і Е.І.Аст-
рахана, що були випущені в світ у 70-х роках 
минулого століття. 

Метою статті є розкриття поняття та хара-
ктерних особливостей оціночних понять трудо-
вого права. 

Виклад основного матеріалу. Передусім, 
необхідно звернути увагу на ту обставину, що 
після запровадження терміну оціночні поняття у 
правову науку в наукових публікаціях, присвя-
ченому даному питанню, появились різні назви 
оціночних висловлювань. Так С.Ю.Головіна, по-
ряд з терміном оціночні поняття використовує й 
інше – оціночні категорії [1, с. 154, 163].  Не 
вдаючись у дискусію з даного питання зауважи-
мо, що категорії не зводяться до понять. Дійсно, 
між категорією і поняттям є спільне: вони є засо-
бом пізнання, але функції у них різні. Поняття фік-
сує найбільш суттєві відмінні ознаки об’єкта. Тоб-
то це розкриття змісту об’єкту, в якому розкрива-
ються не тільки зовнішні особливості об’єкта, але й 
внутрішні закономірності його існування. Катего-
рія ж має за мету організацію самого процесу пі-
знання. Тому в категорії розкриття змісту об’єкта 
не ставиться за мету, а направлено на вирішення 
завдань щодо виявлення та дослідження законів 
існування конкретної дійсності. Слід звернути ува-
гу на ту обставину, що один і той же термін (парт-
нерство, час, відпочинок, переведення, праця, охо-
рона і т.д.) може виступати і в ролі поняття, і в ролі 
категорії (хоча не все те, що може бути визначено 
поняттям, може слугувати в якості категорії). Дана 
обставина і породжує термінологічну плутанину, 
коли окремі поняття розглядаються як категорії. 
Поняття може перетворюватися в категорію і в да-
ному випадку суттєво міняються його функції як 
інструмента пізнання, а також значення і місце се-
ред інших інструментів пізнання. Разом з тим в 
основі кожного поняття знаходиться група взаємо-
пов’язаних категорій, а змістовна інтерпретація 
поняття означає виявлення його категоріальної 
структури. Отже поняття і категорії знаходяться 
між собою в діалектичному взаємозв’язку. 

Правовому регулюванню трудових відно-
син властива властивість формальної визначено-
сті. Специфіка нормативно-правового стилю 
язика полягає в тому, що він є конкретним і ла-
конічним. Разом з тим слід зазначити, що навіть 
саме досконале трудове законодавство не в стані 
врахувати всієї багатогранності суспільних від-
носин, що потребують правової регламентації. 
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Тому законодавець у ряді випадків у силу 
об’єктивної неможливості однозначно регламен-
тувати процеси в правовій сфері використовує 
поняття невизначеного змісту. Загальні поняття, 
як показує аналіз трудового законодавства, слу-
гують важливим засобом регулювання трудових 
відносин. Трудове право як галузь права харак-
теризується широким спектром договірного (ло-
кального) регулювання, що в свою чергу знахо-
дить відображення в створенні та функціонуван-
ні локальних норм з оціночними поняттями. 

Разом з тим, норма, що містить оціночне 
поняття може бути сформульована як імператив-
но так і диспозитивно, однак завжди являє собою 
багатогранну множинність комбінацій. Невизна-
ченість змісту оціночного поняття не дає єдиної 
відповіді, а завжди надає свободу вибору, а від-
повідно, і можливість різної інтерпретації даного 
змісту. Зміст оціночного поняття є непостійним, 
змінним, а тому маючи динамічну структуру, воно 
ніколи не має правильного варіанта вирішення. 
Так, поняття переведення на іншу роботу вчені-
трудовики 50-60 рр.  трактували як зміну роду ро-
боти [2, с. 72]. В наш час сформувалися різні під-
ходи до даного визначення [3, с. 345; 4, с. 64-70]. 

Разом з тим, оціночне поняття не існує у 
вигляді чогось пустого, воно є певною величи-
ною, в межах якого може проявитися свобода 
думки. Як зазначає А.А.Чеговадзе сам правовий 
варіант є альтернативою як можливості вибору 
умов його здійснення [5, с.84]. 

Дослідники оціночних понять також є од-
ностайними в тому, що оціночні поняття конкре-
тизуються в процесі правозастосування, їх зміст 
розкривається завдяки обдуманим вольовим діям 
суб’єкта правозастосування в поєднанні з прак-
тичною реальністю. Виокремлення даної ознаки 
пов’язано з тим, що само по собі оціночне понят-
тя нічого не оцінює, оскільки оцінення на рівні 
лише самого оціночного поняття бути не може. 
Оціночне поняття набирає сенсу лише в резуль-
таті його застосування, так як зміст оціночного 
поняття залежить від конкретної обставини, коли 
правозастосовець, адаптуючись до ситуації і 
встановлюючи при цьому ознаки змісту оціноч-
ного поняття обирає варіант поведінки. Правові 
норми з оціночними поняттями набувають ви-
значеного змісту лише в конкретній ситуації. 
Значна роль в процесі визначення змісту оціноч-
ного поняття відводиться людині, яка створює 
суб’єктивну оцінку явищ дійсності. Норми з оці-
ночними поняттями створюють своєрідний опи-
совий простір, який сприймається людьми по 
різному, в зв’язку з чим зробити прогнозування 

наслідків впливу правової норми з оціночними 
поняттями на поведінку людей неможливо. 

Сама властивість оцінювання є двигуном но-
вих пошуків і роздумів. В залежності від певної мо-
делі, що склалася в думці правозастосовця, здійсню-
ється суб’єктивізація правової норми з оціночними 
поняттями через призму цінностей системи самої 
людини. В цьому проявляється суб’єктивний і одно-
часно творчий характер оціночного поняття. 

Дію трудових норм з оціночними поняття-
ми не треба  сприймати лише як діяльність щодо 
створення норм права, так як основні напрямки 
дії права проявляються на рівні існування права 
як правової реальності та на рівні його функціо-
нування як правової дійсності. Призначення 
об’єктивного права полягає в практичному здій-
сненні трудових норм, які створюються та існу-
ють для того, щоб керувати свого роду поступ-
ками учасників трудових відносин, регулювати 
їх поведінку. Тому на сьогодні значний теорети-
чний і практичний інтерес представляє аналіз їх 
ознак, структурних і функціональних особливос-
тей оціночних понять, що обумовлюють специ-
фіку процесу реалізації. 

Якщо розглянути позиції вчених, що дослі-
джували дану проблему, можна прийти до виснов-
ку, що у кожного дослідника є своє уявлення, ба-
чення щодо ознак оціночних понять, що зумовле-
ний, на нашу думку, специфікою галузі права. Од-
нак, розкриваючи сутність оціночного поняття, 
вчені підкреслюють наступне: це відносно визна-
чені поняття, які узагальнюють в собі правозначу-
щі явища дійсності; зміст оціночного  поняття не 
визначається в нормах законодавства, а визнача-
ється правозастосовчим органом на основі правос-
відомості з урахуванням конкретної ситуації. 

Що стосується трудового права, то М.І. Ба-
ру виділяв наступні особливості оціночних по-
нять: вони не конкретизуються законодавцем або  
компетентним органом; уточнюються і конкре-
тизуються в процесі правозастосування; надають 
правозастосовчому органу можливість вільної 
оцінки фактів [6, с.104]. Е.І. Астрахан уточнює 
перераховані ознаки, вказуючи, що оціночне по-
няття в силу своєї специфіки не конкретизовано 
вичерпним чином ні в якому нормативному акті, 
воно конкретизується в процесі правозастосу-
вання в кожному конкретному випадку. Однак в 
результаті самостійної оцінки фактів правозасто-
совчий орган зобов’язаний дотримуватись тих 
загальних критеріїв або ознак, котрі передбачені 
в даному оціночному понятті [7, с.39]. Як бачи-
мо, різниця в визначенні ознак оціночних понять 
трудового права, запропонованих в свій час М.І. 
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Бару і Е.І. Астраханом, стосуються і встановлен-
ня суб’єкта правоконкретизуючої діяльності. 
Якщо М.І. Бару вказує про законодавця або про 
інший компетентний орган, то Е.І. Астрахан  об-
межується вказівкою на відсутність їх вичерпної 
конкретизації в нормативно-правовому акті. 

Оціночні поняття не можуть бути повністю 
враховані законодавцем, так як ще не зрозуміло, 
що буде розумітися під даним поняттям через 
декілька років. Це підтверджує висновок С.Ю. 
Головіної щодо впливу різних життєвих факторів 
на зміну термінологічної сутності навіть стабіль-
них понять [1, с.19-30, 88-90]. 

Разом з тим, необхідно зазначити, що, іно-
ді, при запровадженні в нормативний текст по-
нять законодавець використовує прийоми, що є 
тотожні з визначенням понять. Одним з таких 
прийомів, найбільш приємлемим, є роз’яснення 
шляхом наведення прикладу. Так, ст. 32 КЗпП 
України дає пояснення, що не вважається пере-
веденням на іншу роботу … переміщення його 
на тому самому підприємстві, в установі, органі-
зації на інше робоче місце, в інший структурний 
підрозділ у тій самій місцевості, доручення робо-
ти на іншому механізмі або агрегаті у межах 
спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовле-
ної трудовим договором. В даному випадку, з 
метою визначення поняття «переведення» - роз-
кривається його об’ємна частина шляхом вказів-
ки, на приклад переміщення. При цьому не розк-
ривається весь об’єм поняття, а лише перерахо-
вуються деякі епізодичні приклади, які не ведуть 
до переведення. Очевидним є те, що такий спосіб 
обмеження даного поняття законодавець пови-
нен застосовувати лише тоді, коли неможливо 
дати власне визначення поняття.  

Отже, появляються непізнані належним 
чином норми, які призводять до прийняття нее-
фективного закону. Неефективний закон, зазна-
чає А.А Козловський, це закон який прийнято 
без належного вивчення природи і структури со-
ціальних потреб, яким він був викликаний до 
життя, без урахування обов’язкових правил юри-
дичної техніки, безпосередньо пов’язаної з пра-
вотворчістю, без врахування специфіки правос-
відомості суб’єктів-реципієнтів, на яких розра-
хований даний закон, побудований на незнанні, 
на необґрунтованих положеннях і фактах, на не-
врахованих інтересах або інтересах груп, заціка-
влених в обмеженні інформації [8, с. 5]. 

Об’єктивною умовою закріплення оціноч-
них понять в трудовому законодавстві, на нашу 
думку, є необхідність відображення явищ мора-
льного, етичного характеру. Трудове право і мо-

раль мають певні стикування. На цьому і наго-
лошує Р.І. Кондратьєв [9,с.85-89]. Моральні ас-
пекти життя суспільства дуже важко, а іноді не-
можливо регулювати. Відносини, що носять мо-
ральний характер, законодавець як правило не рег-
ламентує, а тому вимушений звернутись до допо-
моги оціночних понять. З іншої сторони зміст норм 
трудового права пов’язується з принципами, цін-
ностями, що обумовлені різними сферами суспіль-
ного життя, що визначаються культурою суспільс-
тва, його моральністю. Тому в деяких випадках  з 
метою систематичного тлумачення оціночного по-
няття необхідно звертатися до розгляду критеріїв, 
що містяться в сферах моралі, політики, етики то-
що. Як зазначає Д.А. Керімов, право - це не тільки 
сукупність правових норм, але й система правових 
принципів, правова політика, а також багато нено-
рмативних установлень [10, с.337]. Тому, при ро-
зумінні правової норми з оціночним поняттям, не-
обхідно уяснити всі інші, пов’язані з нею соціальні 
норми та використати знання про ті з них, котрі 
суттєво можуть вплинути на результат тлумачення. 

Вище викладене свідчення про те, що вико-
ристання оціночних понять в трудовому праві обу-
мовлено причинами як об’єктивного так і суб’єк-
тивного характеру. Яким би не було досконалим 
право (а такого, як показала практика не буває), 
воно не може повністю виключити масив оціноч-
них понять із свого змісту. Як зазначав В.Н.Куд-
рявцев, - існування оціночних понять в законі є не-
минучим [11, с.138]. Трудове право регулює соціа-
льно-трудові, виробничі відносини, що розвива-
ються швидше права. Тому завжди можлива ситу-
ація, коли відносини, що підпадають в принципі 
під сферу регулювання трудового права, виявляються 
неврегульованими нормами трудового права.  

Особливість оціночних понять трудового 
права пов’язана з тим, що більшість трудових 
правовідносин характеризується двохстороннім 
розподілом прав і обов’язків між учасниками, 
кожен їх суб’єкт виступає не тільки як носій 
обов’язків, а й носієм прав. Оскільки суб’єктивне 
право  може бути реалізовано лише при умові 
належного виконання ним свого обов’язку, пос-
тільки й потяг до реалізації права стимулює 
суб’єкта до виконання обов’язку. В трудовому 
праві головне значення мають юридично значущі 
дії самих суб’єктів трудових відносин. Тому, на-
приклад, на відміну від кримінального права, 
адміністративного права оціночні поняття трудо-
вого права застосовуються у більшості випадків 
не у зв’язку з правопорушенням, а на стадії реалі-
зації трудових прав і виконання обов’язків. Ступінь 
реалізації права пов’язана з якістю виконання обо-
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в’язків іншою стороною, а суб’єктивне право іншої 
сторони правовідношення гарантується побудовою 
правовідношення,  в рамках якого відповідальність 
застосовується лише тоді, коли не спрацьовує го-
ловний юридичний засіб забезпечення реалізації 
норм трудового права. 

Висновки. Отже, оціночні поняття трудово-
го права – це відносно-визначені положення, що 
сформульовані в нормах трудового права шляхом 
вказівки найбільш загальних ознак, властивостей, 
якостей, зв’язків і відносин різноманітних предме-
тів, явищ, дій, процесів, встановлених законодав-
цем, які передбачають самостійну оцінку правоза-
стосовцем поведінки в конкретній ситуації, з ура-
хуванням його внутрішнього переконання.  

Оціночні поняття трудового права застосо-
вуються в більшості випадків не у зв’язку з пра-
вопорушенням, а на стадії реалізації прав і вико-
нання обов’язків і таким чином містяться в нор-
мах, які є двохелементними нормами-приписами, 
що складаються із гіпотези і диспозиції; за своїм 
змістом оціночні поняття трудового права більш 
є ближчими до міри правової свободи суб’єктів 
правозастосування трудового права, що поясню-
ється перевагою договірного (локального) регулю-
вання трудових відносин; при здійсненні аналізу 
оціночних понять трудового права необхідно вра-
ховувати їх зв'язок з іншими нормами і принципа-
ми права, а також зв'язок з моральністю. 
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Summary 

In the following article is developing concepts and features of evaluation concepts of labor. On the ba-
sis of conceptual scientists’ opinions had been detected distinctive features of labor law. 
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Оценочные понятия трудового права 

 
Аннотация 

Раскрываются понятие и признаки оценочных понятий трудового права. Основываясь на кон-
цептуальных взглядах ученых, выявлены характерные особенности оценочных понятий трудового 
права. 

Ключевые слова: оценочные понятия, трудовое право, норма права. 
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МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Розглянуто міжнародно-правові принципи соціального партнерства, закріплені в міжнародно-правових актах 

Міжнародної організації праці: свободи асоціації, тристороннього співробітництва, багаторівневого співробітництва, 
принцип добровільного і рівноправного партнерства, обов’язковості і належного виконання колективних договорів і 
угод, примирно-третейського й арбітражного вирішення трудових конфліктів. 

Ключові слова: соціальне партнерство, міжнародно-правові принципи,  колективні договори та угоди, 
професійні спілки, організації роботодавців. 

 
Постановка проблеми. Розвиток ринкових 

відносин, як свідчить світова практика, немож-
ливий без ефективної реалізації інтересів всіх 
учасників трудових відносин. Основою такої ре-
алізації є соціальне партнерство, тобто система 
взаємодії між працівниками, роботодавцями, ор-
ганами державної влади й органами місцевого 
самоврядування, яка спрямована на забезпечення 
узгодження інтересів працівників і роботодавців 
у питаннях регулювання виробничих, трудових і 
соціально-економічних відносин. 

Основоположними ідеями, які виражають 
сутність, зміст і цілі партнерських відносин, є 
принципи соціального партнерства. Ці принципи 
вперше зазначені в 1944 році в Філадельфійській 
декларації  про цілі та завдання Міжнародної орга-
нізації праці (МОП). Подальший розвиток вони 
отримали в конвенціях і рекомендаціях МОП. 

На сучасному етапі законодавство України 
прямо  не закріплює основні принципи соціаль-
ного партнерства. Однак аналіз законодавства 
свідчить про побудову механізму соціального 
партнерства в Україні саме на міжнародно-
правових принципах соціального партнерства. 
Ефективний розвиток співпраці працівників і 
роботодавців прямо залежить від чіткого окрес-
лення і виділення керівних напрямків, основних 
положень їх діяльності. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Вивченню питань  міжнародно-правових прин-
ципів соціального партнерства була приділена 
увага наступних науковців: В.В. Жернакова, 
Т.Ю. Коршунової, М.В. Лушнікової, М.Д. Собя-
ніна, Г.І. Чанишевої та ін.  

 У працях зазначених науковців питання 
принципів соціального партнерства досліджуєть-
ся частково без прив’язки до національного за-
конодавства, що свідчить про необхідність ком-
плексного дослідження міжнародно-правових 
принципів соціального партнерства. 

Метою цієї статті є дослідження міжнарод-
но-правових принципів соціального партнерства. 

Виклад основного матеріалу. Суть соці-
ального партнерства на міжнародному рівні за-
кріплено в основних принципах соціального пар-
тнерства. М.Г. Александров відзначав, що немо-
жливо задовольнитися тільки аналізом конкрет-
ного змісту різних норм права і вважав за необ-
хідне  виділяти  зміст права також в узагальне-
них категоріях. Такою категорією, яка служить 
для узагальнення характеристики змісту всієї 
системи права або окремих галузей, на його дум-
ку, є відповідні принципи права [1, c. 69]. 

Першим міжнародно-правовим принципом 
соціального партнерства необхідно виділити 
принцип свободи асоціації, який включає право 
працівників і підприємців створювати на свій 
вибір організації і вступати до них, що закріпле-
но Конвенцією № 87 “Про свободу асоціації і 
захист права на організацію” 1948 р. Вільна реа-
лізація цього права забезпечується дотриманням 
двох умов: забороною дискримінації і вільним 
створенням організації без попереднього дозво-
лу, а також самостійним врегулюванням внутрі-
шньо-організаційної діяльності. Заборона дис-
кримінації означає відсутність будь-яких  дис-
кримінаційних обмежень кола осіб, які мають 
право на об’єднання (за ознакою статі, професії, 
громадянства, кольору шкіри, раси, віроспові-
дання або політичних поглядів) [2, c. 246-247]. 
До змісту права на асоціацію невід’ємною скла-
довою входить забезпечення незалежності відпо-
відних об’єднань працівників та роботодавців як 
від держави, так і від інших учасників відносин 
соціального партнерства.  

Принцип свободи асоціації знайшов своє 
втілення і в українському законодавстві. Так, 
стаття 36 Конституції України [3, c. 15-16] закрі-
плює право на об’єднання, включаючи право 
створювати професійні спілки для захисту своїх 
інтересів, із зауваженням, що ніхто не може бути 
примушений до вступу в будь-яке об’єднання 
громадян чи обмежений у правах за належність 
до громадських організацій.  
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Стаття 6 Закону України “Про колективні 
договори і угоди” [4] забороняє будь-яке втру-
чання, яке може обмежити законні права праців-
ників та їх представників або заборонити їх здій-
снення, з боку органів представницької і вико-
навчої влади та господарського управління, полі-
тичних партій, власників або уповноважених ни-
ми органів при укладенні та виконанні колектив-
них договорів та угод. Не допускається ведення 
колективних переговорів та укладення колектив-
них договорів і угод від імені працівників органі-
заціями або органами, які створені чи фінансу-
ються власниками або уповноваженими ними 
органами, політичними партіями. Якщо інтереси 
трудового колективу представляє профспілковий 
орган, інтереси власника чи уповноваженого ним 
органу не можуть представляти особи, які є чле-
нами виборного органу цієї профспілки. 

Норми із забезпечення незалежності пред-
ставників працівників містяться і в Законі України 
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяль-
ності” [5]. Статтею 12 цього Закону забороняється 
втручання органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, їх посадових осіб, роботода-
вців, їх об’єднань у статутну діяльність профспі-
лок, їх організацій та об’єднань.  

Аналогічні норми щодо невтручання в дія-
льність організацій роботодавців та їх об’єднань 
містяться і в ст. 7 Закону України “Про організа-
ції роботодавців” [6]. 

Наступний принцип “трипартизму” – це 
принцип тристороннього співробітництва. Пер-
шопочатково даний принцип знайшов відобра-
ження в структурі Міжнародної організації праці 
(далі – МОП), де проблема праці вирішувалася 
представниками трьох сторін: делегацій від уря-
ду держав, профспілок і  роботодавців. На зміну 
теорії невтручання держави у відносини між со-
юзами працівників і роботодавців, яка характер-
на була для стадії раннього домонополістичного 
капіталізму, приходить теорія тристороннього 
консенсусу, закріплена в Конвенції № 144 “Про 
тристоронні консультації для сприяння застосу-
вання міжнародних трудових норм” 1976 р.  

Термін “трипартизм” охоплює всі питання, які 
в єдиній системі соціального партнерства визначають 
структуру, функціонування і прерогативи різних сто-
рін у виробничих  відносинах, мирні взаємовідноси-
ни між ними (двосторонні колективні договори, три-
сторонні консультації і переговори між урядом, робо-
тодавцями та працівниками у прийнятті рішень на 
підприємстві та ін.) [7, c. 248-249]. 

У змісті поняття “соціальне партнерство” 
трипартизм виражає, насамперед, механізм дося-

гнення його цілей, тобто забезпечення балансу в 
реалізації інтересів його суб’єктів. Суть принци-
пу трипартизму на практиці полягає в тому, що, 
наприклад, в країнах з розвинутою ринковою 
економікою держава бере на себе роль соціаль-
ного партнера при укладенні  загальнонаціона-
льних угод з питань праці або регулярно прово-
дить консультації з організаціями роботодавців і 
працівників з основних питань у сфері праці. Для 
досягнення зазначених цілей створюються три-
сторонні комісії [8, c. 91]. У національному зако-
нодавстві принцип трипартизму закріплений у 
Законі України “Про організації роботодавців” 
[9], де сторонами соціального партнерства на-
звано професійні  спілки та їх об'єднання,  інші 
організації найманих працівників,  утворені ними 
відповідно до чинного законодавства;  роботода-
вці,  їх організації та об'єднання;  держава в особі 
виконавчих органів влади і органів місцевого 
самоврядування.   

Одним із принципів соціального партнерс-
тва названо принцип багаторівневого співробіт-
ництва, який відповідно до Рекомендації МОП      
№ 113 “Про співробітництво у галузевому і наці-
ональному масштабі”1960 р., означає співробіт-
ництво і ефективні консультації між державною 
владою, організаціями роботодавців і працівни-
ків як в галузевому, так і національному масшта-
бі. Важливо, щоб такий спосіб взаємодії соціаль-
них партнерів застосовувався на всіх рівнях: на 
підприємствах, в галузях, регіонах, а також на 
загальнонаціональному рівні. Згідно з Рекомен-
дацією МОП № 163 “Про сприяння колективним 
переговорам” 1981 р. п. 4 в країнах, де колектив-
ні переговори проводяться на декількох рівнях, 
сторони на переговорах повинні забезпечувати 
координацію між цими рівнями. Наприклад, при 
розробці колективного договору на підприємстві 
слід враховувати зміст укладених галузевих і мі-
сцевих колективних угод тощо. 

Законодавство України передбачає існу-
вання чотирьох рівнів соціального партнерства, а 
саме: державного, галузевого, регіонального та 
виробничого [10]. 

Ще один важливий принцип – добровіль-
ного і рівноправного партнерства, який багато в 
чому визначає характер взаємовідносин соціаль-
них партнерів. Конвенція МОП № 98 “Про право 
на організацію і на ведення  колективних перего-
ворів” 1949 р. особливо підкреслює, що там, де 
це необхідно, повинні застосовуватися заходи, 
які мають відповідати умовам країни, з метою 
стимулювання і сприяння повному розвитку і 
використанню процедури ведення колективних 
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переговорів на добровільній основі між підпри-
ємствами і працівниками шляхом укладення ко-
лективних договорів. Відповідно  до Конвенції  
МОП № 144 “Про тристоронні консультації для 
сприяння застосування міжнародних трудових 
норм” 1976 р. учасники соціально-партнерських 
відносин повинні бути представлені рівноправно 
в будь-яких  органах, через посередництво яких 
здійснюються консультації. А за Конвенцією № 
87 “Про свободу асоціації і захист права на орга-
нізацію” 1948 р. профспілкам і організаціям ро-
ботодавців надані рівні права на асоціацію і рівні 
засоби захисту вказаного права [11, c. 249-250]. 

Добровільність участі в системі соціально-
го партнерства проявляється в тому, що сторони 
незалежно від волі будь-яких третіх осіб обира-
ють форму співробітництва і визначають ступінь 
взаємодії. А зміст рівноправності полягає у наді-
ленні рівними правами представників працівни-
ків і роботодавців у сфері соціально-партнерсь-
ких відносин. 

Зазначений принцип знаходить своє вті-
лення в Законі України “Про колективні догово-
ри і угоди” [12]. Так, зміст колективного догово-
ру визначається сторонами в межах їх компе-
тенції, а кожна із сторін соціального партнерства 
може виступати ініціатором проведення колек-
тивних переговорів, запропонувати те чи інше 
питання для обговорення і відображення в змісті 
колективного договору чи угоди.  

Принцип обов’язковості і належного вико-
нання колективних угод, укладених в результаті 
колективних переговорів надає надійності пра-
вовому механізму соціального партнерства. При 
цьому варто взяти до уваги таке: принцип добро-
вільності реалізується на етапі колективних пе-
реговорів, коли сторонами вносяться пропозиції 
щодо змісту колективного договору; з моменту 
набуття ним чинності застосовується вимога йо-
го обов’язковості для сторін. Згідно з Рекомен-
дацією МОП № 91 “Про колективні договори” 
1951 р., такі договори укладаються у письмовій 
формі представниками сторін, належно обраними й 
уповноваженими відповідно до законодавства кра-
їни. Усякий колективний договір має зобов’язувати 
сторони, що його підписали, а також осіб, від імені 
яких його укладено [13, c. 250].   

Відповідно до Закону України “Про колек-
тивні договори і угоди” [14], допоміжними засо-
бами забезпечення виконання умов договірних 
актів виступають контроль за їх виконанням 
(ст.15) і відповідальність за порушення або неви-
конання колективного договору (ст. 18). 

Суттєвим для соціально-партнерських від-
носин є принцип примирно-третейського і арбіт-
ражного вирішення трудових конфліктів, оскіль-
ки він визначає основні, як правило, мирні мето-
ди вирішення трудових конфліктів. До таких ві-
дносяться засоби вирішення спорів і угод конф-
ліктуючих сторін за участю посередницьких і 
арбітражних органів. Відповідно до Рекомендації 
МОП № 163 “Про сприяння колективним пере-
говорам” 1981 р. п. 8, у разі необхідності повинні 
застосовуватися заходи, щоб процедури врегу-
лювання трудових конфліктів допомагали сторо-
нам на переговорах самим вирішити як конфлік-
ти, які виникають між ними в процесі колектив-
них переговорів про угоди, так і у зв’язку з тлу-
маченням і застосуванням угод. Відповідно до 
Рекомендації МОП № 92 “Про добровільне при-
мирення і арбітраж” 1951 р. державам пропону-
ється створювати органи по добровільному при-
миренню конфліктуючих сторін, до яких на па-
ритетних засадах повинні включатися представ-
ники від роботодавців і працівників. Примирна 
процедура має бути зведена до мінімуму за термі-
ном розгляду і провадитися на безоплатній основі. 
Сторони вправі застосовувати допомогу незалеж-
ного арбітражного органу. В обох випадках в пері-
од примирно-арбітражних процедур сторонам ре-
комендується утриматися від страйків. 

Юридичне закріплення в Україні зазначе-
ний принцип знаходить в Законі “Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конф-
ліктів)” [15]. 

Висновки. Отже, суть соціального парт-
нерства на міжнародному рівні закріплено в його 
основних принципах, а саме: свободи асоціації, 
тристороннього співробітництва, багаторівнево-
го співробітництва, принцип добровільного і рі-
вноправного партнерства, обов’язковості і нале-
жного виконання колективних договорів та угод, 
примирно-третейського та арбітражного вирі-
шення трудових конфліктів. 

Вважаємо за необхідне в новому Трудовому 
кодексі України закріпити основні міжнародно-
правові принципи соціального партнерства, у спе-
ціальному розділі, присвяченому соціальному пар-
тнерству, і так утілити зміст соціального партнерс-
тва в міжнародно-правовому аспекті. 
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Summary 

In the following article is developed international – legal principles of social partnership which has fastened 
in international – legal acts of International organization labour, just that very the association’s liberty, the 
trilateral collaboration, the complex collaboration, the principle of voluntary and possess partnership, compulsory 
and execution collective bargaining and agreements, arbitration tribunal and arbitration of labour conflicts. 
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Международно-правовые принципы социального партнерства 
 

Аннотация 
Рассмотрено междунородно-правовые принципы социального партнёрства, которые закреплены 

в междунородно-правовых актах Международной организации труда, а именно: свободы ассоциации, 
тристороннего сотрудничества, многоуровневого сотрудничества, принцип добровольного и равноп-
равного партнёрства, обязательного и надлежащего исполнения коллективных договоров и соглаше-
ний, примирительно-третейского и арбитражного разрешения трудовых конфликтов. 

Ключевые слова: социальное партнерство, международно-правовые принципы, коллективные 
договора и соглашения, организации работодателей. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  
ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

 
Аналізується сучасне законодавство щодо працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, 

розглядається його ретроспектива за радянських часів. На підставі аналізу сформульовано пропозиції до проек-
ту Трудового Кодексу. 

Ключові слова: випускники вищих навчальних закладів, молодий спеціаліст, молодий фахівець, перше 
робоче місце, дотація. 

 
Постановка проблеми. Працевлаштуван-

ня молоді завжди визначалася як окрема катего-
рія у трудовому праві, оскільки вона не може на 
рівних конкурувати на ринку праці та потребує 
спеціального додаткового захисту.  

Перехід до ринкових відносин у всіх сфе-
рах суспільного життя, в тому числі у сфері осві-
ти та працевлаштування, змусив державу прийн-
яти цілу низку нормативно-правових актів щодо 
регулювання означених відносин в нових умо-
вах. Законодавство про забезпечення молоді пе-
ршим робочим місцем базується на Конституції 
України та складається з Кодексу законів про 
працю України, Закону України «Про забезпе-
чення молоді, яка отримала вищу або професій-
но-технічну освіту, першим робочим місцем з 
наданням дотації роботодавцю», Законів України 
«Про сприяння соціальному становленню та роз-
витку молоді в Україні», «Про зайнятість насе-
лення», про Державний бюджет України на від-
повідний рік, «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на випадок безробіт-
тя», інших нормативно-правових актів, що регу-
люють відносини у сфері забезпечення молоді 
першим робочим місцем.  

Аналізуючи сучасне трудове законодавст-
во, можна визначити 4 категорії працівників, 
яких можна віднести до молоді: 

– неповнолітні від 14 років, які влаштовуються 
на роботу до закінчення загальноосвітнього закладу 
залежно від сімейних чи особистих мотивів; 

– випускники загальноосвітніх навчальних 
закладів, у тому числі і неповнолітні; 

– випускники середніх спеціальних навча-
льних закладів; 

– випускники вищих навчальних закладів. 
Зрозуміло, що, незважаючи на певну спі-

льність правового статусу названих працівників, 
працевлаштування кожної категорії має свої осо-
бливості. Метою статті є аналіз сучасного зако-
нодавства щодо працевлаштування випускників 
вищих і середніх навчальних закладів, гарантій 

щодо надання їм першого робочого місця. На 
основі цього аналізу ми спробуємо сформулюва-
ти пропозиції до проекту Трудового Кодексу 
України, оскільки, на нашу думку, зазначені пи-
тання врегульовані недостатньо. 

Виклад основного матеріалу. На нашу 
думку, буде корисним звернутися до норм ра-
дянського трудового права, що регулювали озна-
чене питання. За тих часів, на всіх підприємст-
вах, організаціях встановлювалася броня прийн-
яття на роботу молоді, яка закінчила навчання. 
Направлення на випускників загальноосвітніх 
шкіл здійснювалося комісіями з працевлашту-
вання молоді разом із місцевими органами по 
праці (бюро з працевлаштування населення) на 
підставі встановлених планів з урахуванням ба-
жань молоді, її трудової підготовки, рекоменда-
ції шкіл та громадських організацій. Комісії по 
працевлаштуванню молоді були утворенні відпо-
відно до Положення про ці комісії, затверджені 
постановою ради Міністрів УРСР від 4 травня 
1966 року [7, с. 45]. 

Випускники середніх професійно-техніч-
них училищ приймалися на роботу по путівках 
(направленнях), що видавалися місцевими орга-
нами освіти відповідно до Положення про роз-
поділ випускників професійно-технічних навча-
льних закладів СРСР. 

Випускники середніх професійно-техніч-
них училищ були зобов'язані пропрацювати не 
менше 2 років на підприємствах, куди вони були 
направлені. Керівникам організацій забороняло-
ся протягом цього строку приймати молодих ро-
бітників без відповідного направлення училища. 
Порушення вказаної вимоги тягло за собою зві-
льнення молодого працівника як прийнятого на 
роботу без відповідного направлення. 

Молоді спеціалісти, що закінчили вищі та 
середні спеціальні навчальні заклади, забезпечу-
валися роботою відповідно до Положення про 
розподіл і використання в народному господарс-
тві випускників вищих і середніх спеціальних 
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учбових закладів від 1 серпня 1988 року [7, с. 
47]. Направлення на роботу проводилося в пла-
новому порядку комісією по розподілу у відпові-
дності з набутою спеціальністю і кваліфікацією. 
Випускник отримував посвідчення, у якому вка-
зувалося місце роботи, спеціальність, посада, 
розмір зарплати, вид житлової площі, строк при-
буття на роботу. Трудовий договір укладався на 
підставі цього посвідчення. 

Керівникам організацій заборонялося 
приймати на роботу молодих спеціалістів протя-
гом 3 років після закінчення навчального закладу 
без посвідчення про направлення на роботу або 
довідки про самостійне працевлаштування. По-
рушення вказаної вимоги тягло за собою звіль-
нення молодого спеціаліста як прийнятого з по-
рушенням правил прийняття на роботу. 

На сьогодні працевлаштування випускни-
ків навчальних закладів регулюється Порядком 
працевлаштування випускників вищих навчаль-
них закладів, підготовка яких здійснювалася за 
державним замовленням, затвердженим Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 
року № 992 (далі – Порядок) та Положенням про 
сприяння в працевлаштуванні випускників держа-
вних вищих навчальних і професійних навчально-
виховних закладів України, затвердженим наказом 
Міністерства освіти України від 23 березня 1994 
року № 79 (далі – Положення), дія якого на сьогод-
ні втратила чинність в частині, що стосується ви-
пускників вищих навчальних закладів I-II і III-IV 
рівнів акредитації, підготовка яких здійснювалась 
за державним замовленням. 

Указом Президента України «Про заходи по 
реформуванню системи підготовки спеціалістів і 
працевлаштування випускників вищих навчальних 
закладів» від 23 січня 1996 року встановлені 3 спо-
соби фінансового забезпечення підготовки фахів-
ців вищими навчальними закладами: 

– за державним замовленням (за рахунок 
коштів Державного бюджету України, республі-
канського бюджету АРК і місцевих бюджетів); 

– за рахунок коштів фізичних та юридич-
них осіб; 

– за рахунок власних коштів учня [3]. 
Відповідно до джерела фінансування ви-

значається і сектор народного господарства, де 
молодий фахівець буде працевлаштований. Осо-
би, які навчалися за державний рахунок, укладають 
з адміністрацією вищого навчального закладу уго-
ду, за якою вони зобов'язуються після закінчення 
навчання та отримання відповідної кваліфікації 
відпрацювати в державному секторі економіки на-
родного господарства не менше 3 років. 

Порядок працевлаштування випускників, 
які навчалися за рахунок коштів відповідних 
юридичних та фізичних осіб, визначаються уго-
дою між ними. Випускники, які навчалися за 
власні кошти, мають право обирати місце праце-
влаштування за власним бажанням [5, с.320]. 

Тобто, як бачимо, існують відмінності у 
порядку працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів залежно від способу їх під-
готовки. Ці відмітності створюють додаткові 
труднощі правового регулювання працевлашту-
вання молоді, залишаючи поза правовим регу-
люванням значну її частину. 

Ю. Щотова виділяє такі недоліки сучасного 
законодавства у сфері працевлаштування молоді: 

– обмеженість категорії молоді, на яку по-
ширюється дія спеціальних нормативно-право-
вих актів у сфері працевлаштування: більшість із 
них стосується або неповнолітніх, або випускни-
ків вищих навчальних закладів державної форми 
власності; 

– певна застарілість нормативно-правової ба-
зи,що відбивається також на змісті актів, оскільки 
деякі гарантії, передбачені в них, у зв'язку з об'єктив-
ною неможливістю реалізації їх у сучасних економі-
чних умовах мають декларативний характер; 

– відсутність прийнятих на державному рі-
вні спеціальних програм забезпечення трудової 
зайнятості молоді [6, с. 88]. 

Як слушно зауважив Н. Москалик, на сьо-
годні існує доцільність термінологічного розме-
жування двох категорій випускників, працевла-
штованих на підставі направлення на роботу: 
випускника професійного навчально-виховного 
закладу, який визначається у Положенні як «мо-
лодий спеціаліст», та випускника вищого навча-
льного закладу, який відповідно до Порядку є 
«молодим фахівцем» [6]. Разом з цим, у ст. 197 
КЗпП застосований узагальнюючий термін «пра-
цездатна молодь», – громадяни України віком від 
15 до 28 років після закінчення або припинення 
навчання у загальноосвітніх, професійних навча-
льно-виховних і вищих навчальних закладах, за-
вершення професійної підготовки; ч. 2 окремо 
визначає категорію «молодий спеціаліст» по від-
ношенню до випускників вищих навчальних за-
кладах [1]. Н. Москалик пропонує використову-
вати термін «молодий спеціаліст», однак, на на-
шу думку, на сьогодні поняття «молодий фахі-
вець» більш точно відповідає правовому статусу 
випускника вищого навчального закладу, який у 
відповідності до положень Закону «Про вищу 
освіту» може отримати кваліфікаційно-освітній 
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рівень «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спе-
ціаліст», «магістр». 

Заслуговує уваги досвід радянського трудово-
го права, в якому використовувалися два поняття: 

– молоді робітники – особи, які закінчили 
професійно-технічні училища та направлені на 
роботу на будь-яке підприємство відповідними 
органами розподілу [8, с.253]; 

– молоді спеціалісти – особи, які закінчили 
вищі та середні спеціальні навчальні заклади та 
знаходяться на персональному обліку у міністер-
ствах і відомствах [8, с. 254]. 

Отже, використовуючи такій підхід, потріб-
но розмежувати такі категорії працюючої молоді, 
як «молоді робітники» та «молоді фахівці». Така 
диференціація дає можливість чітко розмежувати 
соціальний статус зазначених працівників та вказа-
ти на їх освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Для того, щоб до певної міри розв’язати 
проблему працевлаштування молоді і спонукати 
активно брати в цьому процесі роботодавців, був 
прийнятий Закон України «Про забезпечення 
молоді, яка одержала вищу або професійно-
технічну освіту, першим робочим місцем з на-
данням дотації роботодавцеві» від 4 листопада 
2004 року[2]. За ст. 3 означеного Закону дотація 
надається роботодавцю в разі прийняття на робо-
ту за направленням державної служби зайнятості 
молоді, якій надається перше робоче місце за 
отриманою відповідною професією (спеціальніс-
тю), строком на два роки та за умови відсутності 
в нього протягом останніх шести місяців скоро-
чення чисельності працюючих за професією 
(спеціальністю), за якою працевлаштовується 
молодий громадянин.  

Реально Закон вступив у дію лише у 2008 
році, після прийняття Постанови Кабінету Мініс-
трів України від 19 березня 2008 року № 223 
«Деякі питання надання роботодавцям дотації 
для забезпечення молоді першим робочим міс-
цем», якою був затверджений Перелік професій 
та спеціальностей, за якими роботодавцям може 
надаватися дотація для забезпечення молоді пе-
ршим робочим місцем, та Порядок використання у 
2008 році коштів [4], передбачених у державному 
бюджеті на надання роботодавцям дотації для за-
безпечення молоді першим робочим місцем. Серед 
переліку професій лише одна стосується випуск-
ників вищих навчальних закладів – інженер. Тобто 
цей підзаконний акт також значно звужує коло су-
б'єктів, на яких він поширюється. 

Також потребує уточнення строк, протягом 
якого надається перше робоче місце. Ст. 197 
КЗпП розмежовує двохрічний термін для праце-

здатної молоді від 15 до 28 років після закінчен-
ня або припинення навчання у загальноосвітніх, 
професійних навчально-виховних і вищих навча-
льних закладах, завершення професійної підго-
товки і перепідготовки, а також після звільнення 
зі строкової військової або альтернативної (не-
військової) служби та трьохрічний для випуск-
ників державних навчальних закладів, потреба в 
яких раніше була заявлена підприємствами, 
установами, організаціями. 

Разом з цим, інші нормативно-правові ак-
ти, зокрема Закони України «Про забезпечення 
молоді, яка отримала вищу або професійно-
технічну освіту, першим робочим місцем з на-
данням дотації роботодавцю» і «Про сприяння 
соціальному становленню та розвитку молоді в 
Україні» встановлюють двохрічних строк для 
всієї працездатної молоді. Закон також передба-
чає надання дотації роботодавцю, який забезпе-
чує перше робоче місце, протягом двох років, 
тоді як для молодих фахівців КЗпП установлює 
забезпечення першим робочим місцем протягом 
3-х років. Оскільки норми кодифікованого акту 
мають вищу юридичну силу, то необхідно при-
вести у відповідності до них норми означених 
Законів. Також, на нашу думку, доречно уніфіку-
вати норми щодо тривалості надання першого 
робочого місця незалежно від освітньо-кваліфі-
каційного рівня майбутнього працівника.  

Висновок. Ми пропонуємо у Трудовому 
Кодексі закріпити такі положення: 

1.  Визначити трьохрічний строк першого 
робочого місця для всієї працездатної молоді. 

2.  Запровадити термін «молодий фахі-
вець» замість «молодий спеціаліст» для позна-
чення випускника вищого навчального закладу. 

3.  Поширити дію Закону України «Про 
забезпечення молоді, яка отримала вищу або 
професійно-технічну освіту, першим робочим 
місцем з наданням дотації роботодавцю» на всіх 
роботодавців незалежно від форм власності, які 
надають перше робоче місце. 
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ПРАВОСУБ‘ЄКТНІСТЬ  ФІЗИЧНОЇ  ОСОБИ-РОБОТОДАВЦЯ 
 

Досліджуються питання правового статусу фізичної особи – роботодавця. Проводиться класифікація фі-
зичної особи-роботодавця залежно від здійснення прав і обов‘язків. Робиться пропозиція, що правосуб‘єктність 
фізичної особи-роботодавця повинна набуватися з 18 років. Аналізується сучасне законодавство про працю 
щодо укладення трудових договорів фізичними особами в якості роботодавця. 

Ключові слова: правосуб‘єктність, фізична особа-роботодавець, працівник, правоздатність, дієздатність. 
 

Постановка проблеми. Правове станови-
ще фізичної особи - роботодавця стало предме-
том пильного розгляду в науці вітчизняного тру-
дового права лише в 90-ті роки ХХ століття. Хо-
ча формально - юридична можливість для фізич-
ної особи бути роботодавцем допускалася зако-
нодавством радянського часу, але фактично вона 
розглядалася в якості виключення з правил. І 
лише в умовах економіки ринкового типу фізич-
ні особи отримали можливість використовувати 
працю найманих працівників з метою здійснення 
підприємницької та іншої діяльності. 

Держава не може залишатися осторонь 
проблем, які притаманні новому сегменту ринку 
праці, адже зростання масштабів використання 
фізичними особами праці інших осіб вимагає 
вдосконалення механізму правового регулюван-
ня трудових правовідносин між ними. Усе це зу-
мовлює розроблення нової концепції, направле-
ної на вдосконалення правового регулювання 
праці фізичних осіб-роботодавців.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання трудових правовідносин за участю ро-
ботодавців – фізичних осіб довгий час залишало-
ся поза увагою дослідників як на монографічному, 
дисертаційному рівні, так і на рівні окремих науко-
вих робіт. Окремі питання цієї проблеми досліджу-
вали такі вчені, як Н.Б. Болотіна, О. Заржицький, 
Д. Миргородський, П.Д. Пилипенко, І.М. Якушев, 
О.М. Ярошенко; в якості фізичної особи – робото-
давця, як сторони колективно-договірного регулю-
вання досліджувались Г.С. Гончаровою, В.В. Жер-
наковим, І.О. Лосицею та ін. 

Мета статті полягає в окресленні та дослі-
дженні питань правосуб‘єктності роботодавця - 
фізичної особи, виявлення специфіки  трудових 
правовідносин між фізичними особами. 

Виклад основного матеріалу. На наш пог-
ляд в основі виділення різних видів роботодавців – 
фізичних осіб у його практичному використанні 
повинна знаходитися спрямованість трудової дія-
льності. По-перше, працівник може обслуговувати 
потреби роботодавця – фізичної особи як біологіч-

ної одиниці та самостійної особистості. По-друге, 
працівник може сприяти роботодавцю у виконанні 
його обов‘язків перед третіми особами, які не є 
членами сім‘ї роботодавця, тоді перед нами постає 
інший напрямок використання найманої праці. 

П.Д. Пилипенко у монографії «Проблеми 
трудового права», аналізуючи правове станови-
ще фізичних осіб як роботодавців, умовно поді-
ляє їх на дві групи: 1) фізичні особи, які можуть 
реалізувати своє право найму на роботу. Однак 
використання роботи інших осіб не передбачає 
одержання доходів (громадяни (власники), які ви-
користовують найманих працівників для роботи в 
домашньому господарстві, для догляду за малими 
дітьми, важко хворими членами сім'ї тощо); 2) фі-
зичні особи – роботодавці, рід занять яких потре-
бує використання найманої праці. Здебільшого су-
спільно-корисна діяльність таких роботодавців по-
в'язана із одержанням доходу. Їхнє право найму 
робочої сили додатково не передбачене відповід-
ними нормативними актами [1, с. 181-183]. 

Отже, з погляду здійснення прав і обов‘яз-
ків роботодавця слід виокремити дві групи робо-
тодавців – фізичних осіб: 1) які використовують 
працю працівника виключно для задоволення 
особистих потреб та 2) які використовують пра-
цю працівника в підприємницькій діяльності або 
професійній діяльності. 

Виходячи з цього, варто зазначити, що ро-
ботодавець - фізична особа, яка не є приватним 
підприємцем, зобов‘язана в повідомному поряд-
ку зареєструвати трудовий договір з працівни-
ком, а саме: у разі укладення  трудового догово-
ру між фізичною особою  та найманим працівни-
ком фізична особа повинна у тижневий строк з 
моменту фактичного допущення працівника до 
роботи зареєструвати укладений у письмовій фо-
рмі трудовий договір у державній  службі  зайня-
тості за  місцем  свого проживання у порядку, 
визначеному Міністерством праці та соціальної 
політики України (ст. 24-1 КЗпП).  

Відповідно до Інструкції  про порядок ве-
дення трудових книжок працівників, першу сто-
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рінку  трудової книжки (на якій вказуються ві-
домості про працівника) має підписати особа,  
відповідальна за видачу трудових книжок, і після  
цього поставити  печатку  підприємства (або печа-
тку відділу кадрів),  на якому вперше заповнюється 
трудова книжка [2, п. 2.12 ]. Зазначеним правом не 
наділені ні фізичні особи - роботодавці, ні посадові 
особи державної служби зайнятості (які здійсню-
ють свої функції щодо ведення  трудових книжок 
працівників у межах, визначених пунктом 2.20-1 
вищезазначеної Інструкції, тобто тільки щодо заві-
рення факту трудових   відносин між працівником 
та фізичною особою-роботодавцем  відповідно  до 
зареєстрованого в державній службі зайнятості 
трудового договору). 

До роботодавців, які використовують працю 
працівника в підприємницькій діяльності або про-
фесійній діяльності, відносяться фізичні особи, які 
зареєстровані в установленому порядку в якості 
приватних підприємців і здійснюють підприємни-
цьку діяльність без утворення юридичної особи, а 
також приватні нотаріуси, адвокати, які заснували 
адвокатські кабінети, та інші особи, чия професій-
на діяльність у відповідності до законодавства 
України підлягає державній реєстрації та (або) лі-
цензуванню, які вступають в трудові відносини з 
працівниками в цілях здійснення вказаної діяльно-
сті. А тому таких роботодавців називають робото-
давцями-приватними підприємцями. 

Отже, адвокати та приватні нотаріуси мо-
жуть бути роботодавцями у сфері своєї профе-
сійної діяльності лише з моменту отримання від-
повідного свідоцтва. Законодавець, як і раніше, 
закріплює за приватним нотаріусом статус робо-
тодавця.  Так, зі статей 8-1, 9, 13 Закону України 
«Про нотаріат» випливає, що приватний нотаріус 
має право укладати «трудовий контракт» зі стажи-
стом чи наймати «інших працівників, які знахо-
дяться у трудових відносинах з нотаріусом». Саме 
як роботодавець приватний нотаріус зобов’язаний 
заповнювати та зберігати трудову книжку стажиста 
[3, Ст. 13]. Обов’язок щодо забезпечення ведення 
трудових книжок (внесення записів до них) зако-
нодавець покладає на того, хто наймає на роботу. 
Трудовий договір між приватним нотаріусом і 
громадянином укладається у письмовій формі. 
Приватний нотаріус повинен у тижневий строк з 
моменту фактичного допущення працівника до 
роботи зареєструвати укладений у письмовій фор-
мі трудовий договір у державній службі зайнятості 
за місцем свого проживання у порядку, визначено-
му Мінпраці України.  

Варто звернути увагу на той факт, що зако-
нодавство України про працю не містить норм про 

те, з якого моменту виникає трудова право-
суб‘єктність роботодавця-фізичної особи, що є сут-
тєвою прогалиною закону. Це в свою чергу ускла-
днює розв‘язання даної проблеми на практиці.  

Відзначимо, що поняття трудової правосу-
б'єктності тісно пов‘язане із загальнотеоретич-
ним розумінням категорії правосуб'єктність. 
Свого часу А. Венедиктов зазначав, що право-
суб‘єктність є визнана законом здатність мати пра-
ва та обов'язки [4, с. 19-23]. А. М. Колодій, В. В. 
Копейчиков зазначають, що організація або індивід 
можуть набути статусу суб‘єкта права, якщо вони 
володіють правосуб'єктністю, тобто це означає, що 
правосуб‘єктність є правовою основою визнання 
особи суб‘єктом права [5, с. 193].   

Найчастіше в літературі виникнення робо-
тодавчої правосуб‘єктності фізичної особи пов‘я-
зується з моментом настання його цивільної пра-
восуб‘єктності в повному обсязі (досягнення 18-
річного віку, або вступ у шлюб, або емансипація) 
[6, с. 253]. З огляду на дану обставину пропону-
ється визнати здатність до укладення трудового 
договору за такими фізичними особами: будь-
якою фізичною особою, яка досягла 18 років; 
емансипованим неповнолітнім, який досяг 16 
років (працює за трудовим договором або займа-
ється підприємницькою діяльністю, тобто воло-
діє матеріальними умовами правосуб‘єкт-ності); 
неповнолітнім, який вступив у шлюб (він може й 
не досягти 16 років та не мати самостійної влас-
ності та джерел доходів). 

Така позиція була піддана критиці. Так, 
Г.В. Казакова зазначає, що соціалізація фізичної 
особи настає до 14 років. У цьому віці неповно-
літні артисти або спортсмени отримують самос-
тійний дохід, за рахунок якого оплачують послу-
ги педагогів, тренерів та інших спеціалістів. Від-
повідно до ст. 33 ЦК України, неповнолітня осо-
ба, тобто фізична особа у віці від чотирнадцяти 
до вісімнадцяти років, несе відповідальність за 
порушення договору, укладеного нею самостійно 
відповідно до закону. Г.В. Казакова пропонує до-
пустити у сферу праці в якості роботодавців фізич-
них осіб з віку 14-ти років за умови, що вони ма-
ють самостійний дохід (заробіток) [7, с. 19]. 

У даній концепції, безперечно, є раціона-
льне начало. Дійсно, цивільне законодавство (ст. 
32 ЦК України) надає неповнолітнім право на 
самостійне, без згоди батьків, усиновителів чи 
опікунів розпорядження своїм заробітком, сти-
пендією або іншими доходами. Було б логічним 
допустити в якості способу розпорядження своїм 
заробітком та іншими доходами укладення тру-
дового договору з найманим працівником. Однак 
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між купівлею магнітоли та вступом у трудові 
відносини в якості роботодавця «дистанція вели-
чезного розміру». Немає необхідності в даний 
момент доводити високий ступінь соціальної ві-
дповідальності роботодавця та необхідність ци-
вільної зрілості для виконання обов‘язків робо-
тодавця. Очікувати такої зрілості від будь-якого 
неповнолітнього, який отримує заробіток, немо-
жливо. Але фактично необхідність укладення 
трудових договорів в інтересах неповнолітніх, 
які мають самостійний заробіток, є очевидною. 
Ці особи при виконанні своїх трудових функцій 
творчого чи спортивного характеру можуть бути 
відірвані від місця постійного поживання закон-
них представників та потребують надання їм 
можливості реалізувати права та обов‘язки робо-
тодавця. Виходом з даної ситуації могла б стати 
зміна віку можливого оголошення неповноліт-
нього дієздатним (емансипації). Надання права 
на емансипацію з 14-річного віку здатне задово-
льнити й інтереси неповнолітнього, який вправі 
набути правосуб‘єктність роботодавця, й інте-
реси суспільства, оскільки в рамках формалізо-
ваної процедури емансипації здійснюється пере-
вірка ступеня соціалізації особи (в емансипації 
неповнолітнього може бути відмовлено). До речі, 
одночасно знімається і внутрішнє протиріччя 
цивільного законодавства: працюючий громадя-
нин, який цим підтверджує свою соціальну зрі-
лість, не може бути визнаний дієздатним, поки 
йому не виповниться 16 років, водночас непов-
нолітній, який вступив у шлюб і до досягнення 
даного віку, визнається дієздатним (хоча вступ у 
шлюб у такому досить ранньому віці зумовле-
ний, як правило, поважними причинами, які сві-
дчать якраз про соціальну незрілість особи). 

Деякі вчені, наприклад Г. В. Казакова, про-
понують розрізняти правоздатність і дієздатність 
роботодавця-фізичної особи. Роботодавча право-
здатність (здатність мати права і виконувати 
обов‘язки роботодавця за трудовим договором) 
на їх думку повинна визнаватися в однаковій мі-
рі за всіма фізичними особами, що мають самос-
тійний дохід (заробіток), що гарантує оплату 
праці працівника не нижче за мінімальний розмір 
оплати праці. Здатність же своїми діями набува-
ти прав і здійснювати обов‘язки роботодавця в 
повному обсязі виникає після досягнення ним 
вісімнадцятирічного віку або з моменту визнання 
емансипованим. При цьому, від імені не еманси-
пованих неповнолітніх роботодавців трудовий 
договір повинні укладати батьки, усиновителі 
або опікуни. Вони ж і несуть матеріальну відпо-
відальність за трудовими договорами, якщо не 

доведуть, що обов‘язки було порушено не з їх-
ньої вини [7, с. 19-20]. 

Звичайно, аналогія з цивільним законодав-
ством може використовуватися в трудовому пра-
ві. Але спробуємо розглянути ситуацію на прак-
тичному прикладі. Малолітня дитина є власни-
ком нерухомого майна, акцій, грошових коштів і 
тому подібне. Батьки, як законні представники 
дитини, вступають від її імені і в цивільні, і в 
трудові відносини, самостійно володіючи лише 
мінімальними грошовими коштами, не достатні-
ми для оплати праці найнятих працівників. Якщо 
трудовий договір укладається від імені дитини, 
то вона є роботодавцем, не усвідомлюючи, що 
виступає в даній ролі. Реальними ж роботодав-
цями виступають батьки (один з батьків). Саме 
вони здійснюють всі права і виконують обов‘яз-
ки роботодавця, виплачують працівникові заро-
бітну плату, здійснюють керівництво його тру-
довою діяльністю, уповноважені на застосування 
дисциплінарних стягнень і припинення трудово-
го договору. Приймаючи дану концепцію, ми з 
неминучістю повинні визнати існування номіна-
льного роботодавця (дитини), який не здійснює 
жодних прав і не виконує жодних обов‘язків робо-
тодавця. Поряд з ним діє і реальний роботодавець –
батьки, на стороні яких всі права й обов‘язки робо-
тодаця. Практичного значенння в такій конструкції 
немає, за винятком ситуації виникнення у дитини 
дієздатності і необхідності вирішення питання про 
долю трудових стосунків. 

Висновки. Фізична особа може самостійно 
виступати роботодавцем; вона набуває загальної 
роботодавчої правосуб’єктності із досягненням 
повноліття.  

Отже, належить констатувати, що право-
суб‘єктність роботодавця-фізичної особи вини-
кає одночасно з цивільною правоздатністю (ци-
вільна дієздатність у повному обсязі). 

Сучасне законодавство про працю надає 
право на укладення трудових договорів в якості 
роботодавця таким фізичним особам: 

а) фізичним особам, які досягли віку вісім-
надцяти років, за умови наявності у них цивіль-
ної дієздатності в повному обсязі; 

б) фізичним особам, які не досягли віку ві-
сімнадцяти років, - з дня набуття ними цивільної 
дієздатності в повному обсязі; 

в) неповнолітнім у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років, за винятком неповнолітніх, які 
набули цивільну дієздатність у повному обсязі, при 
наявності власних заробітку, стипендії, інших до-
ходів і з письмової згоди своїх законних представ-
ників (батьків, опікунів, піклувальників); 
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Крім того, від імені фізичних осіб, що ма-
ють самостійний дохід, досягли віку вісімнадця-
ти років, але визнаних судом недієздатними, їх-
німи опікунами можуть укладатися трудові дого-
вори з працівниками з метою особистого обслу-
говування цих фізичних осіб і допомоги їм щодо 
ведення домашнього господарства. Така можли-
вість укладення трудових договорів з працівни-
ками від імені фізичних осіб, які досягли віку 
вісімнадцяти років, але визнаних судом недієзда-
тними, дозоляє зробити висновок, що визнання 
особи недієздатною в рамках цивільного права 
тягне за собою автоматичне визнання особи не-
дієздатною в якості роботодавця.  

Отже, в силу законодавства про працю 
правосуб‘єктність роботодавця-фізичної особи 
визначається не тільки набуттям цивільної діє-
здатності в повному обсязі (що здається нам 
справедливим), але й при наявності самостійного 
доходу за умови досягнення особою чотирнадця-
тирічного віку. При цьому можемо зробити ви-
сновок, що припинення наявності самостійного 
доходу (внаслідок втрати роботи, знищення май-
на, яке приносило дохід, і т.ін.) потягне за собою 
й автоматичне припинення правосуб‘єктності тако-
го роботодавця-фізичної особи. Водночас втрата 
доходу ніяк не вплине на роботодавчу право-
суб‘єктність фізичної особи, за умови наявності у 
неї цивільної дієздатності в повному обсязі. Уже 
одне це дозволяє поставити під сумнів обґрунтова-
ність такого законодавчого рішення, не кажучи вже 

й про відсутність у даному випадку навіть натяку 
на перевірку ступеня соціалізації особи. 
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To the question about а physical person-employer 

Summary 
The problem researched in the article is the legal status of individual person – employer. The 

classification of an individual person-employer is held according to the way duties and rights are exercised. 
The author supposes that legal personality of individual person-employer become effective at the age of 18. 
Present-day labour legislation concerning the execution of labour contracts by individual person as an 
employer is analysed. 

Keywords: the physical person - the employer, the worker, legal capacity, capability. 
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К вопросу о правосубъектности физического лица-работодателя 
Аннотация 

Исследуются вопросы правового статуса физического лица-работодателя. Проводится класси-
фикация физического лица - работодателя в зависимости от осуществления прав и обязанностей. Де-
лается предложение, что правосубъектность физической лица - работодателя должна наступать с 18 
лет. Анализируется  современное законодательство о труде  относительно заключения трудовых до-
говоров физическим лицом в качестве работодателя. 

Ключевые слова: правосубъектность, физическое лицо-работодатель, работник, правоспособ-
ность, дееспособность. 
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ПОНЯТТЯ НЕДОЛІКІВ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ СУДОВИХ ПОМИЛОК 
 

Визначено поняття судової помилки, мотиви і умови їх виникнення, види помилок. Крім того, дослідже-
но поняття недоліків судового рішення і здійснено огляд способів їх виправлення. Визначено місце недоліків 
судового рішення в системі судових помилок. 

Ключові слова: цивільне судочинство, судові помилки, недоліки, судове рішення, причини, справа, право-
застосування, суддя, наслідки, вимога, виправлення. 

 
Постановка проблеми. Відповідно до 

статті 1 Цивільного процесуального кодексу 
України від 18 березня 2004 року (далі – ЦПК) 
завданнями цивільного судочинства є справедли-
вий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирі-
шення цивільних справ з метою захисту поруше-
них, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридич-
них осіб, інтересів держави [11, с. 3]. Однією з пе-
решкод досягнення завдань цивільного судочинст-
ва є судові помилки. В науці та практиці поняття 
недоліків в судовій діяльності недостатньо дослі-
джено. Чітко не визначено місце недоліків в судо-
вому рішенні в системі судових помилок.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Поняття судових помилок, причини і умови їх 
виникнення, місце недоліків судового рішення в 
системі судових помилок та процесуальний по-
рядок їх усунення у своїх працях досліджували 
такі вітчизняні та російські науковці як І.В. Анд-
ронов, Н.Н. Вопленко, Р.О. Гаврік, Т.Н. Губарь, 
Т.А. Жилин, И.М. Зайцев, Е.В. Леонтьев, И.П. 
Петрухин, В.І. Тертишніков.  

Метою статті є аналіз поглядів учених-
теоретиків щодо понять судових помилок та не-
доліків в судових рішеннях, аналіз чинного зако-
нодавства, визначення місця недоліків в судових 
рішеннях в системі судових помилок.  

Виклад основного матеріалу. Помилкою є 
результат неправильних дій, які не досягають 
поставлених цілей. Вони пов'язані з неточністю 
дій, неадекватністю мислення і виражаються в 
порушенні норм права. Помилки ведуть до зміни 
або відміни актів застосування правових норм. 
Судова помилка розглядається в якості дефектного 
юридичного факту – процесуальної дії, яка пору-
шує правові норми. Під помилкою розуміється не-
правильне знання про фактичні обставини, правову 
норму, а також права та обов’язки суду на здійс-
нення процесуальної дії, результатом чого висту-
пає незаконна процесуальна дія [6, с. 130]. 

Неправильним буде розуміння, що судова 
помилка є результатом тільки всієї процесуаль-

ної діяльності по розгляду та вирішенні справи. 
Цивільний процес являє собою систему послідо-
вно виконуваних дій учасників розгляду справи, 
які породжують виникнення, зміну та припинен-
ня процесуальних відносин тільки в сукупності з 
правозастосовними діями суду. При цьому всі дії 
суду та учасників розгляду справи повинні здій-
снюватися у відповідності з їх процесуальними 
правами та обов’язками і в строки, встановлені 
законом чи судом. Недотримання цих вимог при 
здійсненні будь-якої процесуальної дії призво-
дить до недосягнення завдань та мети цивільного 
судочинства, а відтак призводить до конкретної 
судової помилки. Отже, завдання та мета цивіль-
ного судочинства в силу вимог закону обов’яз-
кові для всіх учасників розгляду справи і можуть 
бути реалізовані тільки в результаті їх взаємодії. 
Однак суб’єктом судової помилки завжди буде 
тільки суд чи суддя, який одноособово здійснює 
процесуальні дії від імені суду.  

І.М. Зайцев розглядає судову помилку як 
різновид правопорушення, тобто винної проти-
правної поведінки. Причини судових помилок 
він розділяє на три групи: недостатня юридична 
кваліфікація посадових осіб суду, які здійснюють 
процесуальну діяльність в цивільному судочинс-
тві; недобросовісне їх відношення до виконання 
службових обов’язків при вирішенні конкретної 
справи; вчинення ними при розгляді справи не-
правомірних дій [4, с. 69].  

Досліджуючи причини помилок, І.П. Пет-
рухін прийшов до висновку, що можна виділити 
3 групи таких причин: 1) причини помилок, по-
в'язаних з порушеннями вимог матеріального і 
процесуального права на рівні принципів і конк-
ретних норм права; 2) причини помилок, які ви-
ражаються в загальних умовах здійснення право-
суддя і рівня підготовки суддів, особливо їх пра-
восвідомості і моральних якостей, умов їх життя 
і трудової діяльності, організації судової систе-
ми, ефективності діяльності учасників процесу, 
впливу юридичної науки на практику, в ступені 
інформаційного обслуговування судової систе-
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ми; 3) причини, які кореняться в загальних гара-
нтіях законності: економічних, ідеологічних, по-
літичних і юридичних [7, с. 101]. 

Разом із тим потрібно розрізняти причини і 
умови, що обумовлюють помилки. Причини — це 
безпосередні юридичні явища, які визначають ха-
рактер і місце помилок в загальній системі пору-
шень законності. Такими причинами можуть бути: 
невстановлення істини, неправильний вибір і тлу-
мачення норм права, невідповідність рішення фак-
тичним чи правовим обставинам справи тощо. 

Під умовами слід розуміти обставини, які 
опосередковано зв'язані з помилками і стимулю-
ють їх виникнення. Вони створюють обстановку, 
фон, при яких збільшуються можливості непра-
вильного застосування права. До таких умов 
(факторів) можна віднести: рівень професійної 
підготовки, правосвідомості і правової культури 
суб'єктів правозастосування, морально-політичні 
якості, умови життя і трудової діяльності суб'єк-
тів. Причини і умови дуже тісно взаємопов'язані і 
можуть переходити одне в інше. 

В останні десятиліття більш глибоко при-
чини правозастосувальних помилок вивчав Н.Н. 
Вопленко, який прийшов до висновку, що існу-
ють наступні найважливіші фактори, які впли-
вають на допущення помилок в процесі правоза-
стосування. До них відносяться: 1) велика наван-
таженість суддів, що негативно впливає на якість 
роботи; 2) відсутність стабільної юридичної 
практики; 3) односторонність і неповнота в зборі 
доказів; 4) фактор неясності і протиріччя в зако-
нодавстві; 5) недостатність юридичних знань, що 
в свою чергу пов'язано з іншими факторами (не-
ясність і протиріччя в законодавстві, відсутність 
стабільної практики); 6) несприятливі умови дія-
льності (організаційні, житлово-побутові, мате-
ріально-технічна незабезпеченість тощо); 7) про-
тидія зацікавлених осіб: телефонні дзвінки, про-
хання родичів, знайомих тощо; 8) відсутність 
спеціалізації в роботі, але треба підкреслити, що 
і вузька спеціалізація веде до штампів, деформа-
ції творчої діяльності юриста; 9) недоліки в під-
борі кадрів. Крім того, в різних сферах правоза-
стосування можуть бути й інші причини і умови 
допущення помилок [2, с. 105]. 

Безумовно, суддя має право на помилку – 
всі юристи вчили латинську тезу, що людині 
властиво помилятися. Але не є таємницею те, що 
нерідко «судова помилка» робиться навмисно із 
розрахунку на неможливість довести намір (не-
сумлінність) судді, який її припускається. Немає 
наміру (несумлінності) – немає відповідальності 
ні кримінальної, ні навіть дисциплінарної.  

Треба відзначити, що судді в переважній 
своїй більшості достатньо професійно володіють 
матеріальним правом і процесом й обізнані у пи-
таннях судової практики. «Помилки» ж, які здій-
снюють професіонали, ще більше руйнують сис-
тему правосуддя. Якщо суддя дуже часто поми-
ляється, нехай навіть ненавмисно, і це підтвер-
джено судом вищої інстанції, - то він, врешті-
решт, має шукати творчої реалізації в сфері, від-
мінній від юриспруденції, або, принаймні, від 
здійснення правосуддя [10, с. 21]. 

Очевидно, що природа судових помилок є 
принципово непереборною, оскільки кожне су-
дове рішення містить елементи суб’єктивності 
(рівень професійної кваліфікації, психологічні 
особливості суддів тощо). Ця проблема має ви-
рішуватися у площині пошуку засобів, що змен-
шують, наскільки це є можливим, вплив суб’єк-
тивності; у тому числі це стосується і підбору 
кадрів, які мають розвивати необхідні, придатні 
до суддівської роботи характеристики.  

При цьому слід враховувати, що помилка 
теж може бути різною: спричинити її може і нев-
міння судді правильно тлумачити закон, який ним 
застосовується, і незнання чи недостатнє знання 
закону, відсутність бажання стежити за частими 
змінами у законодавстві, які останнім часом відбу-
ваються в Україні, і удосконалювати своє вміння 
правильно застосовувати закон [8, с. 39]. 

Відповідно до Закону України «Про статус 
суддів» від 15 грудня 1992 року судді є зо-
бов’язаними: при здійсненні правосуддя дотри-
муватися Конституції і законів України, забезпе-
чувати повний, всебічний і об’єктивний розгляд 
судових справ із додержанням установлених за-
коном строків; додержуватися вимог щодо несу-
місності, службової дисципліни і розпорядку ро-
боти суду; не розголошувати відомості, що ста-
новлять державну, військову, службову, комер-
ційну і банківську таємниці, таємницю нарадчої 
кімнати, відомості про особисте життя громадян 
та інші відомості, про які вони дізналися під час 
розгляду справи в судовому засіданні, для забезпе-
чення нерозголошення яких було прийнято рішен-
ня про закрите судове засідання. Судді також є зо-
бов’язаними не припускатися вчинків та будь-яких 
дій, що порочать звання судді і можуть викликати 
сумнів щодо їх об’єктивності, неупередженості та 
незалежності [5, с. 56]. У випадках порушення да-
них обов’язків суддя може бути притягнутий до 
дисциплінарної відповідальності.  

У п. 2 ст. 31 Закону України «Про статус су-
ддів» міститься застереження, відповідно до якого 
суддя не може бути притягнутий до дисциплінар-
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ної відповідальності за те, що прийняте за його 
участю судове рішення є скасованим чи зміненим. 
Закон встановлює, що дисциплінарна відповідаль-
ність настає тільки у випадках навмисного пору-
шення закону суддею чи при його несумлінності, 
що потягло за собою істотні наслідки [5, с. 56].  

Таким чином, на відміну від наслідків, які 
наступають для судді у зв’язку з порушенням 
вищезазначених обов’язків, результатом судової 
помилки може бути скасування рішення або за-
значення на судову помилку в постановах суду 
вищої інстанції. Це також призводить до юриди-
чно неблагополучних наслідків для судді, який 
допустив помилку, оскільки негативно впливає 
на його авторитет, дискредитує його як суддю, 
але не тягне за собою дисциплінарної відповіда-
льності. Також в деяких випадках помилки мо-
жуть виправлятися і самим судом. Ідеться мова 
про недоліки в судовому рішенні, які, на нашу 
думку, є одним з різновидів судових помилок. 
Помилка суду, яка виправлена ним самим, так 
само впливає на авторитет судді, хоча негативні 
наслідки тут набагато менші, чим у випадках ви-
правлення її вищестоящим судом.  

Однією із гарантій забезпечення правової 
визначеності, елементом стабільності рішення 
суду та законної сили рішення суду є його не-
змінність. Відповідно до ч. 2 ст. 218 ЦПК Украї-
ни суд, який ухвалив рішення, після його прого-
лошення, не має права його змінити або скасува-
ти [11, с. 73]. Така властивість рішення суду у 
теорії цивільного процесу отримала назву «не-
змінність рішення суду» [3, с. 53]. Допущені не-
доліки виправляються вищестоящим судом. Од-
нак, як зазначено вище, окрім діяльності вищес-
тоящих судів по перегляду і перевірці судових 
актів, певними повноваженнями по контролю за 
власними актами наділений і суд першої інстан-
ції. Таку його діяльність часто називають термі-
ном «самоконтроль». Можливість здійснення 
цих дій надана суду ст. ст. 219-221 ЦПК України, 
якими встановлені три способи такого контролю: 
а) виправлення описок і арифметичних помилок; 
б) ухвалення додаткового рішення; в) роз'яснен-
ня рішення [11, с. 73]. 

При цьому суд може виправити допущені у 
рішенні описки чи арифметичні помилки як за 
заявою осіб, які беруть участь у справі, так і за 
власною ініціативою. Це ж саме стосується 
роз’яснення рішення суду. Що ж до ухвалення 
додаткового рішення, то його суд не може ухва-
лити за власною ініціативою. 

Необхідність ухвалення ж додаткового рі-
шення, виправлення помилок та описок, або 

роз’яснення рішення, викликана порушенням та-
ких вимог до судового рішення як його ясність, 
повнота, чіткість. Тобто законність та обґрунтова-
ність рішення під сумнів не береться, зокрема ви-
сновки суду по справі, обставини та факти, на яких 
ґрунтуються ці висновки [3, с. 54]. 

Що стосується першого способу виправ-
лення недоліків, то слід зазначити, що можливі 
два способи виправлення описок та арифметич-
них помилок у рішенні залежно від того, коли їх 
було виявлено. Якщо описки та арифметичні по-
милки було виявлено ще при складанні рішення 
(тобто до підписання і проголошення рішення), 
то такі помилки можуть бути виправлені прямо в 
тексті рішення з відповідним застереженням пе-
ред підписом судді (ч. 7 ст. 209 ЦПК України). 
Якщо ж помилка була виявлена пізніше, то вона 
може бути виправлена лише в порядку, передба-
ченому ст. 219 ЦПК України [1, с. 12]. 

Чіткість – це одна з вимог, якій має задово-
льняти рішення суду першої інстанції. На відмі-
ну від ясності (вимога до форми викладу), чіт-
кість є вимогою до змісту рішення. Відповідно 
до цієї вимоги рішення має бути викладене чітко, 
грамотно, не повинно містити помилок, описок, 
арифметичних помилок. Невиконання цієї вимо-
ги може бути усунуто шляхом їх виправлення.  

Другим способом виправлення недоліків 
рішення суду першої інстанції самим судом, 
який ухвалив це рішення, є постановлення дода-
ткового рішення за правилами статті 220 ЦПК 
України. Цивільний процесуальний закон вима-
гає, щоб рішення суду було повним. Повнота су-
дового рішення припускає його всебічність, а це 
означає, що у рішенні: а) повинна бути дана від-
повідь про існування чи відсутність матеріального 
права; б) зазначено про належність його позивачу; 
в) визначено, чи існує юридичний обов'язок і чи 
покладений він на відповідача; г) наведена кількіс-
на характеристика права і обов'язку; г) визначені 
порядок і строк реалізації права та виконання обо-
в'язку. Якщо ці питання не розв'язані у судовому 
рішенні, то воно є неповним [9, с. 208]. 

У кожній цивільній справі має бути одне 
рішення, яке вичерпно вирішує спір між сторо-
нами. У кожному рішенні суду, окрім головного 
питання, яке є об'єктом процесу, мають бути у 
визначених законом випадках вирішені питання 
про строк і порядок виконання рішення, про роз-
поділ судових витрат. Але іноді не всі питання, 
які вирішуються в процесі судового розгляду, 
відображаються в судовому рішенні, або взагалі 
не розглядаються питання, вирішення яких дома-
гався позивач. У таких випадках зацікавлені осо-
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би можуть просити суд про ухвалення додатко-
вого рішення [1, с. 13]. 

Цей недолік в рішенні може бути усунутий 
судом шляхом ухвалення додаткового рішення у 
випадках: 1) стосовно якої-небудь позовної ви-
моги, з приводу якої сторони подавали докази і 
давали пояснення, не ухвалено рішення; 2) суд, 
вирішивши питання про право, не зазначив точ-
ної суми грошових коштів, які підлягають стяг-
ненню, майно, яке підлягає передачі, або які дії 
необхідно виконати; 3) суд не допустив негайно-
го виконання рішення у випадках, встановлених 
ст. 367 ЦПК України; 4) судом не вирішено пи-
тання про судові витрати [11, с. 73]. 

Роз'яснення рішення суду є найбільш прос-
тим способом виправлення рішення, на що суд 
уповноважений відповідно до ст. 221 ЦПК Укра-
їни. Однією з вимог, якій має відповідати судове 
рішення, є його ясність, визначеність, зрозумі-
лість. У судовому рішенні в ясній формі має бути 
дано відповідь на головні питання справи: про 
долю позову, розмір задоволеної вимоги тощо. У 
резолютивній частині рішення не повинно бути 
умов, що викликають спір при виконанні рішен-
ня. Невиконання цієї вимоги при постановленні 
рішення можна виправити роз'ясненням рішення. 
Це – третій спосіб виправлення недоліків судо-
вого рішення самим судом, який ухвалив дане 
рішення. Роз'яснення рішення за змістом цієї 
статті відрізняється від роз'яснення рішення за ст. 
218 ЦПК тим, що цим роз'ясненням змінюється 
його виклад, а не просто роз'яснюється його зміст. 
Так, наприклад, якщо у резолютивній частині за-
значені ініціали позивача чи відповідача, а не їх 
ім'я та по батькові, і це перешкоджає виконанню, 
суд повинен роз'яснити таке рішення. Роз'яснення 
рішення – це більш повний, ясний, зрозумілий ви-
клад тих фрагментів рішення, які здебільше знахо-
дяться у резолютивній частині та розуміння яких 
викликає труднощі, але не внесення змін у сутність 
рішення і не вирішення тих питань, що не були 
предметом судового розгляду [9, с. 210].  

Видається, що виправлення судом описок 
чи арифметичних помилок, роз’яснення рішення 
або ухвалення додаткового рішення, не є виклю-
ченням із правила незмінності судових рішень, 
оскільки: 1) при виправленні судом описок або 
помилок, має місце лише певне формальне коре-
гування тексту рішення без зміни його змісту, 
без зміни висновків суду, викладених у рішенні і 
якими закінчився розгляд цивільної справи; 2) 
ухвалення додаткового рішення зміною рішення 
також не є, оскільки зміни в рішення не вносять-
ся, здійснюється ухвалення іншого процесуаль-

ного документу – додаткового рішення, яке сто-
сується цієї ж справи, однак містить висновки 
суду лише щодо тих питань, які не були зазначе-
ні у основному рішенні; 3) ухвала про 
роз’яснення рішення суду не вносить безпосере-
дньої зміни у текст рішення, нею усуваються пе-
решкоди для його виконання [3, с. 53].  

Висновки. Існування судової помилки зу-
мовлено різними факторами. Серед видів судо-
вих помилок можна виділити: добросовісні та 
навмисні; встановлені та невстановлені (прихо-
вані); пізнавальні, оціночні та помилки в діяль-
ності; повні і часткові; спірні і безспірні. Відпо-
відно помилки, які встановлені, можуть бути ви-
правлені самим суб'єктом правозастосування або 
вищестоящими органами. Серед судових поми-
лок, які можуть бути виправлені самим судом, 
ми виділяємо недоліки в судовому рішенні. 
Огляд способів виправлення судового рішення 
без його скасування, які допускаються цивільним 
процесуальним правом, свідчить, що вони спря-
мовані на те, щоб підтверджене судом дійсне 
правовідношення могло служити керуючою вка-
зівкою для подальшої поведінки сторін, щоб рі-
шення було переконливим і справедливим, щоб у 
випадку, якщо виникне необхідність звернутися 
до заходів примусового виконання, воно було 
для цього цілковитою і надійною підставою. 
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THE CONCEPT OF FAULTS AND ITS PLACE AT THE JUDICIAL MISTAKES SYSTEM 
Summary 

It has been observed the concepts of the judicial mistakes, motives and conditions of its rise, the mistakes 
types. Besides, it is investigated the concept of the faults of the judgment and accomplished the review of the re-
moving means. It has been determined the scene of the judgment faults at the system of judicial mistakes.  
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ПОНЯТИЕ НЕДОСТАТКОВ И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ СУДЕБНЫХ ОШИБОК 
Аннотация 

Определено понятие судебной ошибки, мотивы и условия их возникновения, виды ошибок. 
Кроме того, исследовано понятие недостатков судебного решения и осуществлен обзор способов их 
исправления. Определенно место недостатков судебного решения в системе судебных ошибок. 
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КАРПАТСЬКА КОНВЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ  

БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 
 

Розглядаються питання, що стосуються реалізації Рамкової конвенції про охорону і сталий розвиток Кар-
пат. Особлива увага приділяється проблемі правового регулювання збереження біологічного і ландшафтного 
різноманіття Карпатського регіону. 

 
Постановка проблеми. У повсякденному 

житті поряд із широко розповсюдженими понят-
тями “довкілля”, “навколишнє природне середо-
вище” усе частіше починають лунати нові термі-
ни: “біорізноманітність”, “біологічне  та ланд-
шафтне різноманіття” тощо. Усі вони між собою 
тісно пов’язані та є об’єктами дослідження різ-
них галузей науки. Протягом останніх десятиліть 
проблеми збереження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття все більше привертають увагу 
юристів. Особливого розвитку правове регулю-
вання даної проблеми отримало після підписання 
у 1992 р. Конвенції про біологічне різноманіття 
(на початок 2009 р. Конвенція нараховує 193 Сто-
рони [15, с. 158]). Саме завдяки цьому міжнарод-
ному документу вперше на глобальному рівні охо-
рона біологічного різноманіття була визнана зага-
льною проблемою людства, а сама концепція біорі-
зноманіття почала розглядатись в контексті стало-
го розвитку, оскільки зникнення видів рослин і 
тварин, руйнування екосистем є не лише екологіч-
ною проблемою, але й тісно взаємопов’язано із 
соціальним та економічним розвитком.   

Біологічне різноманіття означає різномані-
тність живих організмів з усіх джерел, включаю-
чи, серед іншого, наземні, морські та інші водні 
екосистеми і екологічні комплекси, частиною 
яких вони є; це поняття включає в себе різнома-
нітність у рамках виду, між видами і різноманіт-
тя екосистем [3, с.329]. Отже, біорізноманіття – 
це розмаїття природи на трьох рівнях: генетич-
ному, видовому та екосистемному.  

Особливими та унікальними є гірські еко-
системи. Свідченням визнання даного факту на 
міжнародно-правовому рівні є прийняття відпо-
відних документів (наприклад, розділ 13 “Сталий 
розвиток гірських регіонів” Порядку денного на 
ХХІ століття, 1992 р.; Конвенція щодо охорони 
Альп, 1991 р.; Декларація з питань довкілля та 
сталого розвитку в Карпатському та Дунайсько-
му регіонах, 2001 р.; Рамкова конвенція про охо-

рону та сталий розвиток Карпат, 2003 р.), а також 
проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 
2002 року Міжнародним роком гір.  

У межах України знаходяться дві гірські сис-
теми: Кримські гори та Карпати. Останні розташо-
вані на території семи країн Центральної та Східної 
Європи (ЦСЄ) [19, с. 6-14]. Від загальної площі 
Карпатських гір на долю України припадає усього 
10,3%, що становить 6,1 % території держави. Ад-
міністративно гірські масиви розташовані в межах 
чотирьох областей: Львівської, Івано-Франківської, 
Чернівецької та Закарпатської [18].  

Карпатський регіон є “унікальним природ-
ним скарбом визначної краси та екологічної цін-
ності, важливим центром біорізноманіття, голов-
ним водозабором великих річок, необхідним се-
редовищем існування … багатьох видів рослин і 
тварин … та найбільшою територією у Європі із 
незайманими лісами” [4]. Усе це розмаїття при-
роди потребує охорони, збереження та відтво-
рення як у межах відповідних країн ЦСЄ, так і на 
міжнародному рівні. І принципово новою модел-
лю розвитку соціально-екологічної та економіч-
ної політики у цьому напрямку є створення сис-
теми транскордонних природно-заповідних те-
риторій, що є основою Європейської екомережі. 
Серед найважливіших функцій цієї системи на 
сьогодні є охорона біотичного, ландшафтного та 
екотипічного різноманіття. Для координації дія-
льності держав Карпатського регіону у цьому 
питанні та у сфері ведення в цілому екологічно 
збалансованого господарства у 2003 році під час 
5-ї Всеєвропейської міністерської конференції 
“Довкілля для Європи” було підписано Рамкову 
конвенцію про охорону і сталий розвиток Карпат 
(далі – Карпатська конвенція). 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання збереження біорізноманіття є об’єктом 
вивчення, який поєднує інтереси дослідників рі-
зних  галузей науки: біології, загальної екології, 
геології, географії, а також і юриспруденції. Се-
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ред представників природничих наук, які вивча-
ють питання охорони біологічного різноманіття 
загалом, а також збереження та сталого викорис-
тання біологічного та ландшафтного різноманіт-
тя Карпатського регіону можна назвати Ф.Д. Га-
мора, М.Д. Гродзинського, Я.І. Мовчана, В.І. 
Придатка, К.М. Ситника, Т.В. Тимочко. Ю.Г. Ше-
ляг-Сосонка, Б.І. Якубенка та ін. Правові аспекти 
сталого використання та збереження біорізнома-
ніття досліджуються в окремих працях Т.О. Будя-
кової, С.М. Кравченко, Н.Р. Малишевої, О. М. Ме-
лень, В. І. Олещенка, А. Павелка, С. В. Размєтаєва, 
Д. Скрильникова тощо. Проте, враховуючи розви-
ток як міжнародного, так і національного правого  
регулювання питання збереження біологічного та 
ландшафтного різноманіття Карпатського регіону,  
існує нагальна потреба подальшого науково-
теоретичного обґрунтування даної проблеми, ана-
лізу відповідного законодавства та узагальнення 
правозастосовчої практики у цій сфері. 

Метою дослідження є аналіз норм Карпат-
ської конвенції, які стосуються збереження біо-
логічного та ландшафтного різноманіття, та мо-
жливих напрямів їх імплементації в національне 
природоохоронне законодавство України. 

Виклад основного матеріалу. Загальною 
метою Карпатської конвенції є створення міжна-
родно-правових основ для вчинення національ-
них дій та міжнародної співпраці у сфері охоро-
ни і сталого розвитку Карпат задля покращення 
якості життя, розвитку громад та зміцнення еко-
номік країн Карпатського регіону, збереження їх 
природної та культурної спадщини. Оскільки 
Конвенція  є рамковою, вона має широкий пред-
мет та охоплює такі питання, як: стале та інтег-
роване управління водними ресурсами і річкови-
ми басейнами, стале сільське й лісове господарс-
тво, транспорт та інфраструктура, туризм, про-
мисловість, енергетика, культурна спадщина і 
традиційні знання, система оцінки інформації 
про стан довкілля, моніторинг, підвищення обіз-
наності, освіта та участь громадськості у вирі-
шенні проблем сталого використання та збере-
ження Карпат і виконання самої Конвенції. Так, 
політика просторового планування держав дано-
го регіону повинна враховувати особливі еколо-
гічні, соціально-економічні умови в Карпатах та 
їхніх гірських екосистем і бути вигідною для мі-
сцевого населення, а політика планування й роз-
витку щодо сталого транспорту та інфраструкту-
ри повинна здійснюватись із урахуванням особ-
ливостей гірського довкілля [4].  

Окремо у Конвенції зазначається, що дер-
жави повинні здійснювати політику спрямовану 

на збереження, стале використання і відтворення 
біологічного та ландшафтного різноманіття на 
всій території Карпат (ст.4 п.1). По суті, саме 
збереження біорізноманіття є запорукою можли-
вості виконання усіх перерахованих вище на-
прямів і видів діяльності. Адже ще у 2002 р. на 
Всесвітньому самміті зі сталого розвитку (м. Йо-
ганнесбург) було підтверджено статус біологіч-
ного різноманіття як ключової складової забез-
печення збалансованого розвитку людства [2, 
п.13], а цілі Конвенції про біологічне різноманіт-
тя були включені у Цілі Розвитку Тисячоліття, 
проголошені на Самміті тисячоліття у 2000 р. [1]. 
20 грудня 2006 р. Генеральна Асамблея ООН 
своєю резолюцією 61/203 проголосила 2010 рік 
Міжнародним роком біорізноманітності. 

Які ж фактори впливають на скорочення 
біорізноманітності. Серед основних причин 
втрат розмаїття видів флори і фауни, а також 
екосистем прийнято виділяти такі, як: ріст наро-
донаселення та обсягів використання природних 
ресурсів; забруднення екосистем; зміни клімату 
і, як наслідок, зміни у середовищі перебування 
видів [16, с.273-274]; урбанізація, результатом 
якої є скорочення ареалів існування видів тощо. 
До основних чинників, що впливають на стан 
біологічного різноманіття Карпатського регіону 
експерти відносять наступні: надмірні рубки лісів, 
зокрема суцільні на гірських схилах (стрімкістю 
більше 20 градусів); неконтрольований розвиток 
туризму в регіоні (як організованого, так і “дико-
го”) і пов’язане з цим розширення інфраструктури, 
що відбувається стихійно і становить суттєву за-
грозу для біорізноманіття; неконтрольоване та не-
раціональне використання природних ресурсів мі-
сцевим населенням (браконьєрство, масштабний 
збір ягід, грибів, лікарських і декоративних рослин, 
серед яких є рідкісні види тощо); урбанізація та 
розростання населених пунктів; зміна клімату регі-
ону, зокрема підвищення температури та збіль-
шення кількості опадів [13, с.38-39]. 

Для попередження зменшення біорізнома-
ніття Карпатською конвенцією передбачено кі-
лька напрямів дій, які пропонується реалізовува-
ти Сторонам: вживати заходів для забезпечення 
високого рівня охорони та сталого використання 
природних і напівприродних середовищ існуван-
ня, їхню цілісність та взаємозв’язок; сприяти від-
творенню деградованих середовищ існування 
видів і підтримувати розробку та виконання від-
повідних планів управління; проводити політику, 
спрямовану на запобігання ввезенню неабори-
генних видів і поширенню ГМО, які становлять 
загрозу екосистемам; розвивати спільні системи 
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моніторингу, координувати наукові дослідження; 
співпрацювати щодо розвитку екологічної мере-
жі в Карпатах, як складової Всеєвропейської 
екомережі; здійснювати заходи для врахування 
та включення цілей збереження і сталого вико-
ристання біологічного та ландшафтного різнома-
ніття до окремих напрямів державної політики 
(гірське сільське та лісове господарство, управ-
ління басейнами річок, туризм, транспорт, про-
мисловість, гірничодобувна галузь) [4]. 

Враховуючи особливе значення збережен-
ня біологічного та ландшафтного різноманіття 
Карпатського регіону в контексті сталого розви-
тку Карпат в цілому, Сторони Карпатської Кон-
венції (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сер-
бія, Словаччина та Україна) 19 червня 2008 року 
підписали Протокол про збереження та стале ви-
користання біологічного та ландшафтного різно-
маніття (далі - Протокол) [5], ініціатором розро-
блення якого виступила Україна. Головною ме-
тою Протоколу є посилення збереження, відтво-
рення та стале використання біорізноманіття Ка-
рпат в інтересах теперішніх і прийдешніх поко-
лінь. Разом із положеннями Карпатської конвен-
ції, Протокол є правовим інструментом для роз-
витку та гармонізації екологічної політики, стра-
тегії і заходів щодо збереження та сталого вико-
ристання природних ресурсів та екосистем Кар-
патського регіону, інтеграції цілей збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття до ін-
ших секторальних політик. 

Серед особливих заходів у Протоколі перед-
бачено, наприклад, створення Карпатського черво-
ного списку середовищ існування (ст.8), Карпатсь-
кого червоного списку видів (ст. 12), підтримання 
розвитку Карпатської мережі природоохоронних 
територій та посилення сталого управління на те-
риторіях за їх межами (ст. 14-15), а також пого-
дження та координування заходів, які здійснюють-
ся на прикордонних територіях. 

Україна, ратифікувавши і Карпатську кон-
венцію [7], і Протокол до неї [9], тим самим під-
твердила свої зобов’язання у сфері збереження 
біологічного і ландшафтного різноманіття Кар-
патського регіону. Яке правове підґрунтя існує в 
Україні для втілення в життя положень Карпат-
ської конвенції та Протоколу до неї? Слід зазна-
чити, що значний доробок у цій сфері в нашій 
державі існував ще до підписання та ратифікації 
цих міжнародно-правових документів, а окремі 
нормативні акти з’явились після приєднання до 
них. Серед основних актів законодавства у дос-
ліджуваній сфері можна назвати наступні: Кон-
цепція Загальнодержавної програми збереження 

біорізноманіття на 2005-2025 роки [11], Загально-
державна програма формування національної еко-
логічної мережі України на 2000-2015 роки [10], 
Закони України “Про екологічну мережу України” 
[8], “Про Червону книгу України” [6] та ін.  

З метою виконання положень Карпатської 
конвенції урядом України було схвалено Страте-
гію її виконання [12], а Мінприроди розробило 
План заходів з реалізації даної Стратегії. Завдан-
нями Стратегії визначено організацію скоорди-
нованої діяльності Сторін Карпатської конвенції; 
формування екологічно збалансованої політики і 
розроблення програм просторового планування, 
спрямованих на охорону та сталий розвиток Ка-
рпат; проведення прикладних наукових дослі-
джень; впровадження альтернативної енергети-
ки. Реалізація положень Стратегії передбачає 
відповідне нормативно-правове, організаційне, 
фінансове, науково-освітнє забезпечення та між-
народне співробітництво. Виконання Стратегії 
передбачається у два етапи: перший (2007-2012 
роки) та другий (2013-2020 роки). Основна увага 
в даному документі приділяється забезпеченню 
збереження, збалансованого використання та ві-
дтворення біологічного та ландшафтного різно-
маніття. Зокрема, серед іншого, передбачається 
формування Карпатської екомережі, розроблення 
та здійснення заходів щодо інтегрованого управ-
ління водними ресурсами, ведення невиснажли-
вого лісового та сільського господарства, розви-
ток екологічного туризму, сприяння підвищенню 
рівня обізнаності громадськості та залученням її 
до участі у прийнятті рішень щодо охорони та 
сталого розвитку Карпат [12].  

Якщо аналізувати реальні результати щодо 
впровадження положень Карпатської конвенції 
та Протоколу стосовно збереження біорізнома-
ніття в Україні, то серед основних досягнень 
можна назвати, перш за все, розвиток екомережі. 
Зокрема мова йде про розширення меж територій 
природно-заповідного фонду [17, с.280-287]. На 
сьогодні серед найбільших природоохоронних 
об’єктів у Карпатському регіоні можна назвати: 
Карпатський біосферний заповідник, природний 
заповідник “Горгани”, 8 національних природ-
них парків (Карпатський, Вижницький, Гуцуль-
щина, Ужанський, Сколівські Бескиди, Синєвир, 
Галицький, Верховинський) та Надсянський ре-
гіональний ландшафтний парк. Більшість з них 
підпорядковані Мінприроди, а безпосереднє 
управління цими територіями здійснюється спе-
ціальними адміністраціями. Крім того в регіоні 
існує понад 400 інших територій та об’єктів при-
родно-заповідного фонду, що не мають власної 
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адміністрації і управляються землевласниками та 
землекористувачами, на території яких знахо-
дяться. Карпатський біосферний заповідник, 
Ужанський національний природний парк і Над-
сянський регіональний ландшафтний парк (останні 
два входять до складу транскордонного біосферно-
го резервату “Східні Карпати”) включені до Всес-
вітньої мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. 
Визнані ЮНЕСКО біосферні резервати за програ-
мою “Людина та біосфера” розглядаються як такі, 
що є показовими з питань збереження біорізнома-
ніття та сталого розвитку [18].  

Проте, існує багато невирішених питань, 
пов’язаних із імплементацією Карпатської кон-
венції. Так, згідно із висновками експертів, під-
готовленими в рамках проекту “Підтримка імп-
лементації Карпатської конвенції: діагностичний 
аудит та керівництво з імплементації” основними 
проблемами у цій сфері є наступні: відсутність 
комплексної політики щодо гірських територій 
та стратегії сталого розвитку як загалом по Укра-
їні, так і щодо Карпатського регіону; відсутність 
ефективних механізмів співпраці між суб’єк-
тами, які задіяні у реалізації Карпатської конвен-
ції; недотримання екологічного законодавства та 
неналежне виконання законодавства в принципі; 
відсутність або недостатнє фінансування заходів, 
передбачених у відповідних програмах, а також 
наукових досліджень і моніторингу; відсутність 
належного контролю за дотриманням законодав-
ства, в тому числі екологічного, зокрема такими 
засобами, як: участь громадськості, доступ до 
інформації тощо [13, с.227-229]. 

Висновки. Україна, виступивши ініціато-
ром розробки та прийняття як Карпатської кон-
венції, так і Протоколу до неї, безумовно зробила 
значний внесок у створення міжнародно-
правових основ для збереження та сталого вико-
ристання біологічного і ландшафтного різнома-
ніття Карпатського регіону. Проте, норми цих 
міжнародних документів будуть діяти тільки за 
умови їх урахування в національній екологічній 
політиці усіх держав, на теренах яких розкину-
лись Карпатські гори. І нашої держави це також 
стосується. Отже, на сьогодні в Україні з метою 
створення належних умов для збереження та ста-
лого використання біологічного і ландшафтного 
різноманіття необхідно: усунути існуючі супере-
чності в законодавстві (зокрема між нормами 
природоохоронного законодавства та Земельного 
і Лісового кодексу щодо статусу земель екоме-
режі); посилити контроль за дотриманням при-
родоохоронного законодавства у даній сфері; 
удосконалити систему екологічної оцінки та мо-

ніторингу довкілля; належне фінансування пе-
редбачених законодавством заходів; підвищення 
екологічної свідомості населення, його обізнаності 
стосовно заходів, спрямованих на реалізацію Кар-
патської конвенції, та найширше залучення насе-
лення до їх реалізації; підвищення екологічної сві-
домості та професійного рівня посадових осіб від-
повідальних за реалізацію природоохоронного за-
конодавства в цілому та Конвенції зокрема. 
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Summary 
Article is devoted consideration of questions, touching realization of Framework convention about a 

protection and sustainable development of Carpathians. The special attention is spared the problem of the 
legal regulation of ensuring of biological and landscape variety of region of Carpathians. 

 
Л.В. Струтинская-Струк 

Карпатская конвенция как средство обеспечения сохранения биологического разнообразия 
 

Аннотация 
Рассматриваются вопросы, касающиеся реализации Рамочной конвенции про охрану и устой-

чивое развитие Карпат. Особое внимание уделяется проблеме правового регулирования сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия Карпатского региона. 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА НАУКОВА ШКОЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА 
 

У статті досліджуються основні теоретико-методологічні постулати чернівецької наукової школи фінан-
сового права та її найвагоміші здобутки.  

 
Актуальність теми. Чим глибше порина-

єш в еволюцію тієї або іншої галузі наукових 
знань, тим більше переконуєшся, що історія роз-
витку відповідної науки є історією її наукових 
шкіл і навпаки – історія наукових шкіл певної 
галузевої приналежності тотожна природній, не 
відретушованій з яких би то не було причин іс-
торії цієї науки. Не випадково фахівці-науко-
знавці ще раніше зробили спостереження, що 
більшого досягли в пізнанні відповідних сегмен-
тів об'єктивної реальності саме ті науки, на ниві 
яких трудилося, конкурувало більше відомих 
наукових шкіл [19, c.75]. Час учених-одинаків у 
науці відійшов безповоротно у минуле. 

Що ж це за феномен – наукова школа – та-
кий важливий та маловідомий? Адже майже в 
жодному тлумачному словнику основних, най-
більш уживаних мов світу, у жодній енциклопе-
дії не пояснюється з наукових позицій цей фено-
мен. Хоча окремі блискучі монографічні дослі-
дження феномена наукових шкіл існують, у тому 
числі наукознавчі монографії, що стали справж-
німи бестселерами [див., напр.: 11; 12; 18]. Ме-
тою нашої статті є спроба з’ясувати основні 
риси й особливості, своєрідний почерк черні-
вецької наукової школи фінансового права, 
виділити із чималої маси прирощених нових 
наукових знань чернівецькими вченими юри-
стами-фінансистами найбільш вагомі теоре-
тичні положення, частина з яких, на нашу ду-
мку, належать до парадигмального рівня 
знань й істотно збагатили сучасну теорію фі-
нансового права, можуть бути покладені в ос-
нову системного вчення про фінансове право. 
Інакше кажучи, ми вбачаємо мету даної статті в 
тому, щоб якомога адекватніше представити чи-
тачу чернівецьку наукову школу фінансового пра-
ва, свідомо не зосереджуємося на поглибленому 
аналізі більшості її теоретичних постулатів, адже 
зробити це якісно в межах обсягу окремої наукової 
статті просто неможливо. Сформульована нами 
мета статті зумовила часте та обширне цитування 
науковців – представників даної наукової школи. 

Перед тим, як перейти до безпосереднього 
розкриття цих аспектів теми, вважаємо за необ-
хідне особливо підкреслити, що біля витоків че-

рнівецької наукової школи фінансового права 
стояла один з фундаторов радянської науки фі-
нансового права, унікальна людина й учений 
Л.К.Воронова. Вона запалила студентів спершу 
інтересом, а потім і любов'ю до фінансового пра-
ва, дала первісний поштовх, вдихнула стартовий 
імпульс у науку фінансового права в Чернівець-
кому національному університеті імені Юрія Фе-
дьковича в пострадянський період, у вирішаль-
ній мірі допомогла сформувати критичну масу 
вчених-юристів для саморозвитку науки фінан-
сового права в нашім вузі, нарешті, зростила 
справжнього вченого та організатора юридичної 
науки в цілому, особливо науки фінансового 
права в ЧНУ ім. Ю.Федьковича П.С.Пацурківсь-
кого. За нашими спостереженнями, аналогічну 
роль зіграла Л.К.Воронова в народженні й стано-
вленні також всіх інших наукових шкіл фінансо-
вого права України - київської, харківської, оде-
ської, львівської. На цій підставі мимоволі вини-
кає надзвичайно складне теоретико-методоло-
гічне питання, яке має до теми нашої статті без-
посереднє відношення, а саме: в силу яких саме 
причин створені стараннями одного і того ж са-
мого основоположника наукові школи фінансо-
вого права так істотно відрізняються між собою? 

На нашу думку, методологічний ключ до 
відповіді на вище сформульоване питання оче-
видно, може бути знайдений в словах відомого 
українського вченого юриста-цивіліста А.С.Дов-
герта. Кілька років тому, відповідаючи на запи-
тання кореспондента «Юридичної газети» «Чим 
вимірюється успіх вченого-юриста?», він сказав: 
«Науковими ідеями, що наближають зустріч зе-
мної Правди із Правдою Божою» [9, c.11]. Тобто, 
всі перераховані вище наукові школи фінансово-
го права в Україні і не тільки в ній тому й виник-
ли, що вчені-юристи, члени відповідних науко-
вих колективів, продукували різні наукові ідеї, а 
також застосовували до їхнього пошуку й обґру-
нтування різний методологічний інструментарій, 
більше того – дотримувались та дотримуються 
навіть різних типів правопізнання. 

З огляду на тему нашої статті, а також на 
виняткову складність  явища наукова школа, 
відзначимо лише, що остання, на нашу думку, є 
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одночасно засобом й результатом розвитку пі-
знання дійсності, у нашім випадку – правопізнан-
ня. Ми поділяємо позицію Д.Зербіно, який відзна-
чив у свій час, що процес формування наукової 
школи пов'язаний, насамперед, з наявністю науко-
вого лідера-екстраверта, здатного створити колек-
тив учених-однодумців і зберегти на тривалий час 
його стабільність і функціональність [10, c.15-16]. 

У сучасній науці фінансового права є й ін-
ші погляди на феномен наукової школи. Напри-
клад, кілька років тому у журналі «Фінансове 
право» було написано: «До теперішнього часу в 
м.Саратові повністю склалася наукова школа фі-
нансового права, з усіма властивими їй рисами: 
єдиними цілями, методикою, підходами до реалі-
зації результатів наукових досліджень у навча-
льному процесі й практиці діяльності державних 
і муніципальних органів» [13, c.2]. 

В.І.Андрейцев, який спеціально вивчав 
проблему виникнення й функціонування науко-
вих шкіл у правопізнанні, також, як і ми, дійшов 
висновку, що обов'язковою умовою формування 
наукових шкіл є наявність «великого», тобто ви-
знаного відповідним науковим співтовариством, 
ученого в певній сфері знань [1, c.16]. Але не 
кожний «великий» учений може стати засновни-
ком своєї наукової школи. Для цього йому необ-
хідно володіти ще й іншими якостями, а саме він 
повинен бути Вчителем з великої букви, потуж-
ним генератором якісно нових наукових ідей, ще 
краще – парадигмально відмінних від загальноп-
рийнятих підходів до пізнання дійсності, мати 
«нюх» на перспективних учнів, бажати та мати 
«возитися» з ними, навчати їх не тільки ремеслу, 
але й мистецтву наукового пізнання, виступати 
координатором-експертом стосовно доробку ко-
жного з інших членів наукової школи, бути ре-
форматором у відповідній сфері наукових знань і 
володіти ще цілим рядом унікальних якостей 
вченого-лідера [1, c.28-44]. 

Саме такими якостями вченого-лідера, ор-
ганізатора наукової школи системних дослі-
джень фінансового права володіє творець чер-
нівецької школи системних досліджень фінансо-
вого права П.С.Пацурківський. На нещодавній 
науковій конференції у Москві «Сучасна теорія 
фінансового права» цей факт відзначив, зокрема, 
перший доповідач А.Д.Селюков. Ще раніше в 
Україні про це писав В.М.Шаповал. Користаю-
чись нагодою, відзначу, що хоча П.С.Пацур-
ківський прийшов у науку фінансового права в 
пострадянський час, як вчений він виріс і відбув-
ся, зі зрозумілих причин, на доктринах радянсь-
кої науки фінансового права, що панують із не-

великими трансформаціями й у пострадянській 
науці фінансового права (про останнє явище го-
ворив на вище згаданій науковій конференції у 
м.Москві на її початку доповідач М.М.Казанцев). 
На цьому факті, до речі, не втомлюються спекулю-
вати несумлінні наукові опоненти П.С.Пацур-
ківського, приписуючи йому в якості нинішніх йо-
го минулі наукові погляди, не бажаючи завзято 
зауважувати тієї обставини, що розуміння 
П.С.Пацурківським фінансового права внаслідок 
наполегливого пошуку ним глибинної суті остан-
нього постійно трансформувалося, а останнім ча-
сом стало парадигмально іншим, системним. 

Зокрема, П.С.Пацурківський послідовно 
проводить думку про те, що домінуюче доктри-
нальне розуміння фінансового права юридични-
ми елітами пострадянських країн як виняткового 
породження держави, що являє собою механічну 
сукупність юридичних норм, зміст та взаємороз-
ташування яких детермінуються змістом і систе-
мою регульованих цими нормами публічних фі-
нансів, тобто, не іманентним стосовно фінансо-
вого права фактором, а внаслідок цього й норма-
тивне втілення даного праворозуміння законода-
вцем, іншими суб'єктами нормотворчості неаде-
кватно відображають істинну природу фінан-
сового права. Основною причиною вищевикла-
деного явища, вважає П.С.Пацурківсь-кий, є до-
мінування в правопізнанні й правотворчості, у 
тому числі й стосовно фінансового права, елеме-
нтаристського парадигмального підходу, при 
застосуванні якого до пізнання фінансово-право-
вої дійсності не вловлюються субстанціональ-
ні властивості фінансового права, його визна-
чальні риси й особливості, що трансформується в 
остаточному підсумку в перекручені уявлення 
про природу фінансового права [14]. 

П.С.Пацурківський обґрунтував висновок 
про феноменологічність фінансового права 
[16; 15] й на підставі цього прийшов до умовиво-
ду про необхідність застосування системного 
підходу до його пізнання [17]. Феноменологіч-
ність фінансового права, насамперед, проявля-
ється в тім, що, як постійно відзначає П.С.Пацур-
ківський, «воно виступає внутрішньо цілісною 
якісно визначеною частиною об'єктивної реаль-
ності, тому, як і будь-яка інша якісно визначена 
її частина, живе й функціонує відповідно до іма-
нентних їй законів й закономірностей». Тобто, є 
фінансове право як соціально-історична да-
ність, а також паралельно існує зовнішня що-
до фінансового права інша соціально-
історична данність – публічні фінанси, зв'язок 
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між якими носить не детерміністський, а функці-
ональний характер. 

Обидві ці данності відзначаються надзви-
чайно динамічним розвитком. Вони трансформу-
валися протягом останнього сторіччя до невпі-
знанності, набули багато нових властивостей, 
стали по суті іншими, ніж були раніше. Також 
якісно змінилися сутність і характер їхньої взає-
модії між собою. Найбільше концентровано це 
виявилося у побудові в багатьох країнах світу 
правових держав, у яких фінансові владовідно-
сини трансформувалися у фінансові право-
відносини, а принцип формальної (юридичної) 
рівності між собою всіх без винятку суб'єктів 
фінансового права став універсальним критерієм 
правового начала в їхній взаємодії один з одним. 

Спираючись на таке феноменологічне, си-
стемне розуміння фінансового права початку 
ХХІ століття, П.С.Пацурківський зробив висно-
вок, що «ставши реальністю якісно нове право, 
у тому числі фінансове право початку ХХІ 
століття з його зовсім іншими, незрівнянно бі-
льшими, ніж раніше, можливостями для соціуму 
й вивчати необхідно за допомогою зовсім ін-
шого методологічного інструментарію, який 
був би не тільки здатний забезпечити пізнання 
якісно оновленого права, але й полегшити, зро-
бити більш технологічним його застосування. На 
передній край науки усе більше й очевидніше 
висувається парадигма нелінеарності, що пере-
носить акцент із досліджень інваріантів і станів 
рівноваги жорстких консервативних систем на 
аналіз процесів самоорганізації, станів нестійко-
сті, темпоральності, нелінійного розвитку, інак-
ше кажучи, на процеси народження, виникнення 
нового, перебудови дисипативних і синергетич-
них структур, одним з найпоширеніших різнови-
дів яких є право в цілому й фінансове право зок-
рема. Аналізуючи тенденції суспільного прогре-
су, які вже стали очевидними, - відуначає 
П.С.Пацурківський, - можна припустити, що па-
радигма нелінеарності стане домінуючою в пі-
знанні більшості сфер суспільного буття посляк-
ризового соціуму» [17, c.53]. 

В іншому місці цієї ж роботи П.С.Пацур-
ківский резюмує: «Раціональною альтернативою 
попередній, елементаристській детерміністській 
метапарадигмі пізнання права є…системна ме-
тапарадигма юриспруденції, або, інакше кажу-
чи, системний підхід до вивчення права. Як пе-
реконує досвід розвитку багатьох інших, у тому 
числі гуманітарних наук, в основу системної ме-
тапарадигми юриспруденції може бути покладе-
на загальна теорія систем, що існує й успішно 

розвивається вже більше ста років і у всесвіт-
ньому масштабі досягла вражаючих успіхів. У 
цілому  ж історія системного підходу до розу-
міння явищ об'єктивної реальності обчислюється 
тисячоріччями» [17, c.53-54]. 

«Аналіз способів і підсумків використання 
системного підходу до пізнання об'єктивної реа-
льності протягом багатьох століть, особливо 
більш ніж столітньої еволюції загальної теорії 
систем і результатів її застосування в різних на-
уках у багатьох країнах миру, - розвиває свій до-
ктринальний підхід П.С.Пацурківський, - пере-
конливо свідчить про наявність декількох стій-
ких методологічних моделей (парадигм) систем-
ного підходу до пізнання об'єктивної реальності. 
Ще в стародавності, на початковій стадії розвит-
ку системних досліджень, була сформульована 
перша парадигма системного підходу до пі-
знання дійсності, відповідно до якої основні за-
вдання системного дослідження лежать у пло-
щині знаходження способів рівноваги (у най-
ширшому змісті цього поняття), збалансованос-
ті аналізованих систем…» [17, c.54]... 

«Головною відмінною рисою другої пара-
дигми системного аналізу, - продовжує 
П.С.Пацурківський, - є перехід від дослідження 
переважно умов рівноваги систем, їхньої симет-
рії до аналізу неврівноважених і необоротних 
станів складних і надскладних динамічних 
систем. Це явище в праві, у тому числі фінансо-
вому, проявляється суцільно та завжди, а точні-
ше кажучи, це – основний природний стан 
права взагалі: його постійний саморозвиток, 
саморух» [17]. Необхідність застосування другої 
парадигми системного аналізу до пізнання при-
роди, сутності й змісту фінансового права, як і в 
правопізнанні в цілому, П.С.Пацурківський мо-
тивує в такий спосіб: «З позицій критеріїв зага-
льної теорії систем право належить до неліній-
них, тобто, до складно ієрархічно організова-
них систем. А як відомо, всі такі системи, які 
виникають із більшої кількості підсистем – га-
лузь фінансового права з її численними підгалу-
зями, на порядок більш численними складними 
інститутами, субінститутами й т.п. не є в цьому 
якісному ряді виключенням – і здатні непередба-
чено флуктувати. Очевидно, що спостережувані 
параметри таких систем піддаються не тільки 
закономірним змінам, але й випадковим відхи-
ленням від типових значень параметрів. При 
цьому якщо в аспекті стабільності таких сис-
тем, як переконує набутий наукою величезний 
досвід у вивченні даного феномена, флуктуації 
зменшуються з часом до найменших величин, 
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образно кажучи, прагнуть до нуля, то в напрям-
ку нестійкості такі флуктуації завдяки позитив-
ному зворотному зв'язку системи із зовнішнім 
середовищем, - у фінансовому праві, наприклад, 
зв'язку якого-небудь фінансово-правового інсти-
туту з адекватною дійсністю публічних фінансів 
– періодично стають настільки сильними, що з 
неминучістю руйнують відповідну систему. За-
вдання ефективного законодавця в тім і полягає, 
- резюмує П.С.Пацурківський, - щоб передбачи-
ти, вирахувати цей момент руйнування відповід-
ної правової системи й раніше цієї події підготу-
вати заміну її іншою, адекватною новому або 
якісно оновленому зовнішньому середовищу (а 
післякризові суспільства будуть саме такими) 
системою фінансово-правових норм належної 
цільової спрямованості» [17, c.56-57]. 

«Цим процесом, - збагачує П.С.Пацурківсь-
кий ще одним важливим висновком науку фінан-
сового права, - можна й необхідно ефективно 
управляти, тому що знову ж за даними загальної 
теорії систем у такий критичний момент у точ-
ці біфуркації досить найменших впливів на сис-
тему для того, щоб вона стрибкоподібно, шляхом 
заперечення заперечення, перейшла з одного ра-
ніше стійкого стану, що став внаслідок безперер-
вного розвитку (у нашім випадку фінансового 
права й фінансово-правової дійсності) нестійким, 
у новий стійкий стан. Внаслідок цього система 
набуває ще більш диференційованого, вищого 
рівня впорядкованості й організації характеру, в 
остаточному підсумку набуває властивостей 
…«дисипативної структури». При цьому ні на 
мить не можна забувати, що в момент перебу-
вання системи в точці біфуркації принципово 
неможливо передбачити, у якому напрямку піде 
розвиток системи, якби вона розвивалася чисто 
спонтанно, без зовнішнього втручання в цей 
процес (у випадку з фінансовим правом таке 
втручання може й повинен здійснювати голов-
ним чином законодавець) - до дисипативної 
структури або хаосу. Тобто, цим підтверджуєть-
ся фактично квантова природа - наявність взає-
мовиключних властивостей - у складних динамі-
чних правових систем, у тому числі й систем фі-
нансового права. У даній ситуації поводження 
таких складних систем, якими є всілякі якісно 
відмінні між собою феномени фінансового права, 
що вдобавок функціонують при умовах необоро-
тності часу, варто оцінити, швидше за все, як не-
визначене, ніж визначене. Це твердження базу-
ється на передумові про те, що будь-яка складна 
система, відповідно до сучасних постулатів зага-
льної теорії систем, здатна породжувати порядок 

і організацію з безладдя й хаосу в результаті 
процесу самоорганізації, у якому найважливішу 
роль відіграє випадковість. До того ж ще не ви-
роблені достатні правила, за допомогою яких 
можна було б на підставі врахування внутріш-
нього стану системи, наприклад, юридичної 
конструкції конкретного податку, і сукупності 
факторів впливу на неї відповідного зовнішнього 
середовища однозначно або навіть із досить вели-
кою часткою імовірності визначити наступний 
стан даної системи. Тут перед наукою фінансового 
права, як і перед юриспруденцією в цілому, відк-
ривається величезне поле прикладання зусиль, хо-
ча вже є й деякі цікаві результати» [17, c.57]. 

«Третя, основна системна парадигма, - 
підбиває загальний підсумок П.С.Пацурківський, 
- носить інший характер – вона методологічно 
зорієнтована, класично світоглядна, спрямована 
не на об'єкти, які підлягають системному дослі-
дженню, а на аналіз найрізноманітніших систе-
мних теорій, за допомогою яких досліджуються 
такі об'єкти, і їх наукового ( категоріально-
понятійного) апарату. У певному змісті її можна 
назвати метасистемною парадигмою. Фактично 
вона виникла разом з появою системних дослі-
джень взагалі, кілька тисячоліть тому. Однак 
більш-менш системну форму вона набула приб-
лизно в середині ХIХ сторіччя. Якщо в інших 
науках, - продовжує свою думку П.С.Пацур-
ківський, - дослідники до неї зверталися багато-
разово, то в правознавстві вона залишається поки 
що по великому рахунку не затребуваною. При-
чиною цього є …відсутність критичної маси 
справді системних досліджень системних влас-
тивостей права зокрема й права як феномена 
дійсності в цілому» [17, c.58]. 

Отже, на нашу думку, є достатні підстави 
для висновку про те, що у вище наведених нами 
положеннях, оцінках і висновках П.С.Пацур-
ківського сформульовано ряд основних поло-
жень системної парадигми фінансового права, 
яка у даний час тільки намітилася й формується, 
почала набувати усе більше виразні риси, прояв-
лятися назовні іманентними їй властивостями. 
Очевидно, що без особливого ризику помилити-
ся можна припустити, що ці й інші положення 
згодом будуть розгорнуті в струнку системну 
теорію фінансового права. 

Вагомим аргументом на користь цього ви-
сновку ми вважаємо той факт, що в чернівецькій 
науковій школі фінансового права поряд з яскра-
вим лідером-новатором є чимало інших креатив-
них членів наукового колективу, які не тільки 
розділяють теоретичні наробітки й методологічні 
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підходи свого наукового лідера, але й своїми ін-
телектуальними творчими доробками збільшу-
ють і розвивають їх, збагачують досліджувану 
проблему власним неповторним баченням, разом 
із засновником наукової школи створюють інтег-
ральну системну теорію фінансового права. 

Одночасна наявність у відповідному нау-
ковому колективі перерахованих вище властиво-
стей раніше згадуваний нами В.І.Андрейцев на-
звав «науковою школою». Він вказав на п'ять 
найбільш істотних ознак наукової школи в будь-
якій галузі пізнання: 1) творче об'єднання вчених 
повинно бути добровільним; 2) організаційно-
ідейною підставою інтеграції творчого колективу 
є доктринальне вчення наукового лідера 
школи, його високий науковий авторитет; 3) 
вчення неформального лідера наукової школи 
виступає кумулятивним фактором для його 
учнів; 4) креативність і самоідентифікація ко-
жного члена творчого колективу (зумовлює їх 
персоніфікований інтелектуальний творчий до-
робок до вчення лідера, його поглиблення, збі-
льшення і подальший розвиток); 5) самостійна 
інтелектуальна творчість кожного члена нау-
кового колективу кооперується із творчими до-
робками, колегіальною ініціативою, досвідом і 
професійними знаннями інших членів об'єднан-
ня, що допомагає на практиці продукувати нові 
наукові знання [1, c.53], які й складають квінте-
сенцію існування науки. 

Наприклад, Р.А.Гаврилюк за допомогою 
пізнавальної моделі першої парадигми системно-
го дослідження істотно збагатила рядом принци-
пово нових для теорії податкового права й важ-
ливих для політики та практики оподаткування 
положень, оцінок, узагальнень і висновків науку 
податкового права. Зокрема, у цілій серії публі-
кацій нею запропонована й обґрунтована ега-
літарна (інструментально-потребова) концеп-
ція податкового права, здатна, як переконує 
історичний досвід, перебороти крайнощі й недо-
ліки етатистської і людиноцентристської пара-
дигм оподатковування. В основі цієї концепції 
лежить потребовий підхід до правопізнання й 
праворозуміння. «Якщо з позицій етатистської 
або людиноцентристської доктрин зміст подат-
кового права полягає в еклектичному об'єднанні, 
а фактично в протиставленні несумісних начал – 
інтересів публічного суб'єкта й індивіда або на-
впаки, тобто, у них імпліцитно вмонтовано анта-
гонізм, - пише Р.О.Гаврилюк, - то з позицій ега-
літарної його концепції зміст податкового права 
полягає в нормуванні й поєднанні (виділено 
мною – В.П.) двох невід’ємних сторін, атрибутів 

єдиного начала – природних потреб індивіда 
(виділене мною – В.П.), їх індивідуальної для 
кожного й загальної для всіх, тобто, публічної, 
частини» [7, c.48-49; 8, c.30-31]. 

Надзвичайно важливим для сучасної теорії 
й практики податкового права є обґрунтування 
Р.О.Гаврилюк принципу симетрії приватних і 
публічних потреб індивіда. По суті цей висно-
вок є теоретичним і методологічним ядром егалі-
тарної парадигми податкового права, наріжним 
положенням усього оригінального теоретичного 
доробку Р.О.Гаврилюк. У висновках однієї зі 
статей вона резюмувала: «Отже, без найменшого 
перебільшення буде справедливим і досить об-
ґрунтованим висновок про те, що вчення філо-
софії про властивості симетричних сторін кож-
ного діалектичного протиріччя є, зокрема, і тео-
ретичним ядром егалітарної доктрини податко-
вого права, складає у сукупності зміст принципу 
симетрії приватних і публічних потреб індивіда-
платника податку. Субстанціональними власти-
востями цього принципу є: єдність симетричних 
протилежностей; їх взаємовиключення, взаємо-
заперечення; їх взаєморозташування, взаємопро-
никнення одного в інше; взаємоперетворення, 
самореалізація симетричних протилежностей; 
нерівноцінність симетричних протилежностей у 
ході взаємодії; ієрархічність симетричних проти-
лежностей» [5, c.107]. 

Особливу увагу вважаємо за необхідне зве-
рнути на новий теоретичний висновок Р.О.Гав-
рилюк про наявність взаємовиключних власти-
востей («квантової суперпозиції») у публічних 
фінансів і їхньої здатності у зв'язку із цим задо-
вольняти публічні потреби соціуму або приватні 
потреби індивіда залежно від випадкового збігу 
обставин, отже, про неможливість домогтися 
ефективного оподаткування винятково юридич-
ними засобами. Зокрема, Р.О.Гаврилюк пише, 
що, на думку представників і етатистської, і лю-
диноцентристської доктрин оподаткування, 
«причини неефективності оподаткування, ухи-
лення й втечі від податків варто шукати в недо-
ліках юридичних конструкцій податку, побудови 
податкових систем у цілому. Але при більше по-
глибленому аналізі теорії й практики оподатку-
вання в різних країнах світу, - продовжує вона, - 
зненацька виявляється, що основну першопри-
чину недостатньої ефективності будь-яких 
систем оподатковування у світі варто шукати 
в парадоксальних, взаємовиключних власти-
востях публічних фінансів задовольняти при-
ватні й публічні інтереси, але не одночасно, а 
залежно від збігу обставин. Це явище біполя-
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рності властивостей об'єкта надзвичайно 
складне й у юриспруденції, наскільки нам ві-
домо, ще зовсім не досліджене, але зате добре 
вивчене в інших науках» [6, c.55]. 

Біполярність властивостей публічних фі-
нансів Р.О.Гаврилюк називає їх «квантовою су-
перпозицією» і пояснює її в такий спосіб: 
«…фінансові ресурси, вироблені платниками по-
датків, виявляють у собі дві взаємовиключні вла-
стивості: задовольняти публічні й приватні пот-
реби платника податків, але не одночасно. І хоча 
визначену соціумом частину цих фінансових ре-
сурсів платник податків і зобов'язаний сплачува-
ти у формі податків на задоволення публічних 
потреб, тим більше що ця частина ще до її фак-
тичної появи в платника податків у якості його 
доходу або іншого об'єкта оподаткування de jure 
уже оголошена публічною, однак до певного мо-
менту часу для соціуму в цілому завжди залиша-
ється таємницею, чи сплатив платник податків 
конкретний податковий внесок або не сплатив, а 
залишив його собі й ця частина фінансів фактич-
но вже задовольняє його приватні інтереси. Як-
що податок платником податків сплачений, то 
частина фінансових ресурсів платника податків, 
що надійшла як податок,  фактично стає суспіль-
ним надбанням і втрачає властивість задовольня-
ти особисті потреби її платника, залишаючи за 
собою тільки властивість задовольняти публічні 
потреби. У протилежному випадку ця частина 
фінансових ресурсів платника податків продов-
жує реально володіти обома властивостями од-
ночасно, завдяки чому й виникає парадоксальне 
явище, субстанціонально аналогічне тому явищу, 
що у квантовій фізиці одержало найменування 
квантової суперпозиції…» [6, c.58]. 

Приклад теорії квантової фізики, резюмує 
із цього приводу Р.О.Гаврилюк, «ніби підштов-
хує нас глянути із зовсім інших, нетрадиційних 
методологічних позицій на найфундаментальні-
шу проблему теорії податкового права – пробле-
му його ефективності, дозволяє побачити спо-
конвічні причини постійного уникнення дуже 
багатьма платниками податків сплати належних 
сум податків, відкриває дорогу до якісного перет-
ворення податкового права сучасних держав у на-
прямку підвищення його ефективності шляхом не 
тільки вдосконалювання техніки податкового пра-
ва, але й виховання найвищої податково-правової 
культури платників податків» [6, c.56-57]. 

Також застосовуючи методологічну мо-
дель першої парадигми системного мислення, 
важливі нові наукові результати одержала в дос-
лідженні феномена інституту фінансового пра-

ва Л.В.Вакарюк. Зокрема, у найбільш концент-
рованому вигляді найвагоміші положення, уза-
гальнення, оцінки й висновки, а також практичні 
рекомендації, до яких вона прийшла в процесі 
системного дослідження правового феномена 
інституту фінансового права, нею викладені в 
авторефераті її кандидатської дисертації «Інсти-
тут фінансового права: питання теорії й методо-
логії», виконаної протягом шести років на кафе-
дрі конституційного, адміністративного й фінан-
сового права Чернівецького національного уні-
верситету імені Юрія Федьковича під науковим 
керівництвом П.С.Пацурківського й представленої 
до публічного захисту в грудні 2008 року, але в 
силу збігу обставин об’єективного та суб’єктив-
ного так і не захищеної. У цьому випадку нам уяв-
ляється найбільш доцільним процитувати найціка-
віші положення з автореферату дисертації Л.В.Ва-
карюк без яких-небудь коментарів:  

«1. Визначено, що під інститутом фінан-
сового права з позицій системного підходу та 
структурно-функціонального методу його пі-
знання слід розуміти діалектичну єдність та вза-
ємозумовленість його юридичних змісту та фор-
ми і зв’язків між ними. Зміст інституту фінансо-
вого права з цих позицій є взаємоузгодженою 
системою фінансово-правових приписів відпові-
дної форми, що містяться у нормах фінансового 
права. Інституту фінансового права властиві вну-
трішня та зовнішня форми. Внутрішню форму 
інституту фінансового права складають взає-
мозв’язки окремих його норм та якісно виокрем-
лених їх груп між собою. Їх сутність зводиться 
до структурування фінансово-правових норм 
всередині інституту права. Зовнішню форму ін-
ституту фінансового права являє собою межа, що 
утворюється системою окремих норм та якісно 
виокремлених їх груп із нормами інших інститу-
тів фінансового права та публічними фінансами. 
Зовнішня форма інституту фінансового права 
детермінується його внутрішньою формою та 
змістом відповідного інституту фінансового пра-
ва. 

2. Встановлено, що властивість інституту 
фінансового права – це зовнішнє виявлення од-
ного з моментів його сутності, закон його буття. 
Вона проявляється у співставленні її з іншими 
сутнісними моментами даного інституту та ана-
логічними властивостями інших інститутів від-
повідної галузі права. До головних властивостей 
інституту фінансового права належать: а) мета 
існування даного інституту; б) видова специфіка 
змісту та форми його приписів; в) ієрархічність 
властивостей, що проявляється у їх співпідпоряд-
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куванні; г) структуровність інституту фінансового 
права. Якщо перших дві властивості інститутів фі-
нансового права роблять їх унікальними, неповто-
рними у системі фінансового права в цілому, розрі-
зняють фінансово-правові інститути між собою та 
є об’єктивною основою їх систематизації, то на-
ступних дві властивості інститутів фінансового 
права типові, загальні для усіх інститутів права. 

3. З’ясовано, що поняття правової форми  
публічних фінансів полягає в тому, що вона є не 
стільки прийомом фінансово-право-вого опосе-
редкування та організації неправової матерії, як 
засобом фінансово-правового впливу на публічні 
фінанси. Останні при цьому виступають не як 
співвідносна з формою категорія змісту, а як 
об’єкт чи предмет впливу на нього з боку право-
вої матерії. У кожної ланки публічних фінансів є 
адекватна фінансово-правова форма, що робить 
систему інституту фінансового права вибірково 
відкритою. Докорінна відмінність між внутріш-
ньою та зовнішньою формами інституту фінан-
сового права  та його правовою формою полягає 
в тому, що перших дві характеризують внутріш-
ню будову правового матеріалу у відповідному 
інституті, спільно зі змістом даного інституту є 
визначальними щодо його правової природи, то-
ді як правова форма фінансово-правового інсти-
туту зумовлюється зв’язками окремих фінансо-
во-правових норм та їх якісно виокремлених 
груп із відповідними ланками публічних фінан-
сів та характеризує способи, засоби, обсяги, ме-
жі, міру тощо впливу певного інституту фінансо-
вого права на відповідну ланку публічних фінан-
сів. Саме на шляху даного підходу до розумінні 
природи фінансового права і публічних фінансів, 
їх взаємодії між собою можливе успішне 
розв’язання кардинальних теоретичних, методо-
логічних і практичних проблем інституту фінан-
сового права як феномену права та інструменту 
його впливу на публічні фінанси. 

4. Зроблено висновок, що до субстанціо-
нальних якостей правової форми публічних 
фінансів належать: її конкретність, детермінова-
ність відповідним інститутом фінансового права 
і функціональна залежність у природних межах 
від відповідної ланки публічних фінансів. Конк-
ретність правової форми публічних фінансів 
означає, що вона завжди субстанціонально 
пов’язана як з певним інститутом фінансового 
права, так і з певною ланкою публічних фінансів, 
тому загальних правових форм публічних фінан-
сів не буває в принципі. Детермінованість право-
вої форми публічних фінансів інститутом фінан-
сового права полягає в тому, що останні первісно 

спричинюють правові форми публічних фінан-
сів, визначають їх якісно і кількісно, надають 
останнім власне правової форми і цим самим за-
безпечують ефективність правового регулювання 
публічних фінансів. За своєю природою форма 
публічних фінансів є конкретним проявом усієї 
сукупності засобів впливу певного інституту фі-
нансового права на відповідну ланку публічних 
фінансів. Усі без винятку правові форми публіч-
них фінансів переконливо демонструють функ-
ціональну залежність відповідних ланок остан-
ніх. Дана залежність проявляє себе тільки в пев-
них межах як з одного, так і з іншого боку, а з ви-
ходом за ці межі втрачається. Саме це вказує на 
функціональну природу даної взаємозалежності 
правових форм публічних фінансів та змісту і форм 
відповідних ланок власне публічних фінансів. 

5. Доведено, що системність юридичної 
конструкції фінансового права – це іманентна 
властивість єдності усіх її елементів, зумовлена 
єдиною метою їх існування та виокремлена вну-
трішньою формою даної юридичної конструкції, 
що відіграє функцію її межі з відповідним зов-
нішнім середовищем. Елементи юридичної конс-
трукції фінансового права в силу своєї природи 
можуть існувати тільки у системі, органічними 
складовими частинами якої вони є. Юридичним 
конструкціям фінансового права властивий за-
кон системного сепаратизму, який полягає в 
тому, що різноякісні складові елементи систе-
ми завжди структурно незалежні. Між ними 
існує головним чином функціональний взає-
мозв’язок. Інколи має місце взаємне позбавлення 
цілісності та виокремленості кожного з них. З 
позицій вимог закону системного сепаратизму 
юридична конструкція фінансового права як сис-
тема можлива лише за умови єдиної мети існу-
вання для усіх її складових елементів та поєд-
нання цих елементів у систему її внутрішньою 
формою, тобто, просторовою межею. 

6. Обґрунтовано, що вибіркова відкритість 
юридичних конструкцій фінансового права про-
являється у властивостях їх постійних елементів 
в кожному конкретному випадку зв’язуватись 
виключно з адекватним зовнішнім середовищем 
– певною формою публічних фінансів – робить 
можливим та доцільним використання типових 
юридичних конструкцій фінансового права у 
якості  інтегрального іманентного критерію 
виділення фінансово-правових інститутів та 
систематизації позитивного фінансового пра-
ва за його внутрішніми якостями – правовими 
властивостями. 
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7. Виявлено та сформульовано закон оп-
тимальності структури юридичних конструк-
цій фінансового права. Сутність його полягає в 
тому, що жодна юридична конструкція фінансо-
вого права за своєю природою не може стискати-
ся чи розширюватися безмежно як у часі, так і в 
просторових вимірах – їх завжди детермінують 
чітко визначена мета відповідної юридичної 
конструкції та зумовлені даною метою її функції. 
У межах кількісних змін мети та функцій юри-
дичних конструкцій фінансового права відповід-
на типова юридична конструкція фінансового 
права зберігається. У випадках якісних змін мети 
юридичної конструкції фінансового права неми-
нучі адекватні зміни її функціональних власти-
востей і, відповідно, зміна власне певної типової 
юридичної конструкції фінансового права іншою 
конструкцією, відповідною новій меті» [4, c.6-7]. 

За допомогою методологічного інстру-
ментарію другої парадигми системного пі-
знання об'єктивної реальності протягом трива-
лого часу досліджує таку надскладну та особли-
во динамічну правову систему, як юридична 
конструкція податку, І.І.Бабін. У підсумку він 
також одержав ряд принципово нових для науки 
фінансового права висновків, які істотно збагатили 
сучасні теоретичні уявлення про правову природу і 
юридичну сутність податку. Я також наведу без 
коментарів найбільш вагомі висновки цього вчено-
го юриста-фінансиста в авторському викладі:  

«11. Встановлено, що юридична конструк-
ція податку складається з постійних та змінних 
величин. До перших належать суб’єкти податко-
вого правовідношення – платник податку та публі-
чний суб’єкт в особі відповідного бюджету чи фо-
нду надходження податку. Зміна хоча б одного з 
них з неминучістю веде до зміни даної юридичної 
конструкції податку іншою його конструкцією. Усі 
інші її елементи – елементи оподаткування – не є 
постійними та можуть змінюватись в межах однієї 
і тієї ж юридичної конструкції податку.  

12. З’ясовано, що специфічним способом 
регулювання багаторівневої ієрархії юридичної 
конструкції податку є управління оподаткуван-
ням – різноманітні за формами та жорсткістю 
способи зв’язків груп елементів юридичної конс-
трукції податку, що забезпечують нормальне фу-
нкціонування та розвиток системи оподаткуван-
ня. Оскільки ієрархічність будови юридичної 
конструкції податку є специфічною її ознакою як 
системи, постільки зв’язки управління оподатку-
ванням можна розглядати як один з характерних 
проявів системоутворюючих зв’язків. 

13. Вивчення усієї сукупності зв’язків 
елементів юридичної конструкції податку дало 
підстави запропонувати концепцію первинних і 
вторинних якостей груп елементів цієї констру-
кції. У групі фіскальних елементів первинними 
якостями є фіскальні їх властивості, а організа-
ційні властивості – вторинними. У групі органі-
заційних елементів юридичної конструкції пода-
тку первинними якостями є організаційні якості, 
а фіскальні властивості – вторинними. В групі 
захисних елементів юридичної конструкції пода-
тку у випадку порушення прав та законних інте-
ресів платника податку первинну якість мати-
муть організаційні властивості елементів даної 
групи, покликані відновити порушене право та 
законний інтерес платника податку. В разі ж по-
рушення прав та законних інтересів публічного 
суб’єкта податкового правовідношення первинну 
якість матимуть фіскальні властивості елементів 
даної групи, покликані забезпечити порушене 
право і законний інтерес цього суб’єкта. У таких 
елементів юридичної конструкції податку, як 
платник податку та публічний суб’єкт (одержу-
вач податку) первинні і вторинні якості зв’язків є 
протилежними: для платника податку первинним 
є фіскальний зв’язок, а організаційний, контро-
льний зв’язок у класичному варіанті є вторин-
ним, тоді як для публічного суб’єкта, навпаки, 
організаційний, контрольний зв’язок є первин-
ним, а фіскальний – вторинним» [2, c.7-8]. 

Ці положення, узагальнення, оцінки, ви-
сновки й практичні пропозиції І.І.Бабіна знайш-
ли свій подальший розвиток у його однойменній 
монографії [3]. 

У науковому колективі, що утворив черні-
вецьку наукову школу фінансового права, є й 
інші цікаві вчені, що також одержали істотні 
оригінальні результати у вивченні обраних ними 
проблем фінансово-правової дійсності: В.В.Хо-
хуляк, В.А.Вдовичен, Д.В.Костя й інші вчені. Це 
дозволяє нам зробити оптимістичний прогноз 
про перспективи розвитку цієї наукової школи, а 
також виразити впевненість, що її прогрес буде 
сприяти розвитку пострадянської науки фінансо-
вого права в цілому. 

Висновки. 1. У м.Чернівці на базі кафедри 
конституційного, адміністративного й фінансо-
вого права юридичного факультету Чернівецько-
го національного університету імені Юрія Федь-
ковича сформувалася й успішно розвивається 
наукова школа системних досліджень фінан-
сового права. Її науковим лідером є П.С.Пацур-
ківський. 2. Чернівецька наукова школа фінансо-
вого права принципово відрізняється від всіх ін-
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ших пострадянських наукових шкіл фінансового 
права: а) цілями своїх досліджень - виявлення й 
аналіз системної сутності, системних властивос-
тей фінансового права в цілому, а також окремих 
його інститутів і  інших складових частин; б) за-
стосовуваним методологічним інструментарієм, 
у першу чергу, методу структурно-функціональ-
ного аналізу й системного підходу до правопіз-
нання; в) типом розуміння фінансового права - її 
представники виходять із феноменологічності, 
самодостатності фінансового права й не поділя-
ють фінансово-детерміністську традицію фінан-
сового права, що склалася ще в радянський пері-
од під визначальним впливом марксистсько-
ленінської теорії. 3. Зусиллями наукового лідера 
чернівецької наукової школи фінансового права 
П.С.Пацурківського, а також стараннями інших 
її членів в основному сформована системна па-
радигма науки фінансового права. Вона посту-
лює, що право, у тому числі позитивне, за своєю 
природою атрибутивно системне явище. Першо-
чергові завдання системного дослідження лежать 
у площині знаходження способів рівноваги (у 
найширшому сенсі цього поняття), збалансова-
ності правових систем, інакше кажучи, у розк-
ритті їх симетрії. Головною відмінною рисою 
наступного, основного рівня системного дослі-
дження є перехід від з’ясування переважно умов 
рівноваги правових систем, їхньої симетрії до 
аналізу неврівноважених та необоротних станів 
складних і надскладних динамічних систем. Це 
явище у праві, в тому числі у фінансовому праві, 
як зазначалося вище, проявляється суцільно, а 
точніше кажучи – це основний стан права взага-
лі: його постійний саморух, саморозвиток. Тобто, 
лише за допомогою системного підходу можливо 
адекватно пізнати істинну природу фінансового 
права, як і права в цілому. 
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V.P. Patsurkivsky 
Tchernivtsi scientific school of financial law 

Summary 
In Tchernivtsi on the base of department of constitutional, administrative and financial law of faculty of law of 

the Tchernivtsi national university of Yuri Fed'kovich formed and scientific school of system researches of financial 
law develops successfully. It a scientific leader is P.S. Patsurkivsky. 2. Tchernivtsi scientific school of financial law on 
principle differs from all other post soviet scientific schools of financial law: a) by the aims of the researches is an ex-
posure and analysis of system essence of system properties of financial law on the whole, and also his separate institutes 
and other component parts; b) by the applied methodological tool, in the first turn, to the method structurally functional 
analysis and approach of the systems to law cognition;  c) by the type of understanding of financial law – its representa-
tives go out from fenomenologicalness, to self-sufficiency of financial law and does not divide financially deterministic 
tradition of financial law, which was folded as early as soviet period under determining influence of Marxists-Leninist 
theory. 3. By efforts of scientific leader of Tchernivtsi scientific school of financial law for P.S. Patsurkivsky, and also 
the system paradigm of science of financial law is a mainly formed effort of other its members. It will postulate, that 
law, including positive, on the nature attributively the system phenomenon The near-term tasks of system research lie 
finding of methods of equilibrium( in the widest sense of this concept), balanced of the legal systems, otherwise speak-
ing, in opening of their symmetry. The main distinguishing feature of next, base-level of system research is a transition 
from finding out mainly of terms of equilibrium of the legal systems, their symmetry, to the analysis of the unstable and 
irreversible states of the difficult and grave dynamic systems. It the phenomenon in a law, including financial law, as 
marked higher, shows up continuously, and more precisely speaking is the ground-state of right in general: him perma-
nent self movement, self development. That, only by approach of the systems it is possible adequately to get to know 
veritable nature of financial right, as well as rights, on the whole. 

 
В.П. Пацуркивский 

Черновицкая научная школа финансового права 
Аннотация 

На базе кафедры конституционного, административного и финансового права юридического факультета 
Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича сформировалась и успешно развивается 
научная школа системных исследований финансового права. Ее научным лидером есть П.С.Пацуркивский. 
Черновицкая научная школа финансового права принципиально отличается от всех других постсоветских науч-
ных школ финансового права: а) целями своих исследований - выявление и анализ системной сущности, си-
стемных свойств финансового права в целом, а также отдельных его институтов и  других составных частей; б) 
применяемым методологическим инструментарием, в первую очередь, метода структурно-функционального 
анализа и системного подхода к правопознанию; в) типом понимания финансового права - ее представители 
выходят из феноменологичности, самодостаточности финансового права и не разделяют финансово-
детерминистскую традицию финансового права, которая сложилась еще в советский период под определяю-
щим влиянием марксистско-ленинской теории. Усилиями научного лидера черновицкой научной школы фи-
нансового права П.С.Пацуркивского, а также стараниями других ее членов в основном сформирована систем-
ная парадигма науки финансового права. Она постулирует, что право, в том числе позитивное, по своей приро-
де атрибутивно системное явление. Первоочередные задачи системного исследования лежат в плоскости 
нахождения способов равновесия, сбалансированности правовых систем, иначе говоря, в раскрытии их симмет-
рии. Главной отличительной особенностью следующего, основного уровня системного исследования есть пере-
ход от выяснения преимущественно условий равновесия правовых систем, их симметрии к анализу неуравно-
вешенных и необратимых состояний сложных и сверхсложных динамических систем. Это основное состояние 
права вообще: его постоянное самодвижение, саморазвитие. Т.е., лишь с помощью системного подхода воз-
можно адекватно познать истинную природу финансового права, как и права в целом. 
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ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ  
ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

 
Автори досліджують презумпцію невинуватості та специфіку її реалізації в податковому законодавстві. Пода-

ткове законодавство небагатьох країн характеризується наявністю зазначеної презумпції. Навіть в тих країнах, де 
презумпція невинуватості платників податків є закріпленою в податковому законодавстві, вона суттєво відрізняється 
від презумпції невинуватості, яка застосовується в кримінальному процесі. Не можна стверджувати про наявність 
презумпції невинуватості чи винності платників податків в податковому законодавстві України в чистому вигляді, 
оскільки в ньому поєднано елементи двох вищезазначених презумпцій. 

Ключові слова: презумпція невинуватості, податкове правопорушення, платник податків. 
 

Постановка проблеми. Створення ефек-
тивного механізму захисту людини, її прав і сво-
бод, які є найвищою соціальною цінністю, необ-
хідна умова побудови України як демократичної, 
правової та соціальної держави. Важливе місце в 
такому механізмі відіграють саме презумпції, 
більшість з яких виступає правовими принципа-
ми, що показують відношення держави до люди-
ни [8, с.30]. Однією з таких презумпцій якраз і є 
презумпція невинуватості, яка має своєю метою 
створення гарантій від безпідставного притягнення 
особи до відповідальності. Конституція України 
поширила дію зазначеної презумпції на сферу кри-
мінального процесу. Разом з тим, не можна запере-
чувати той факт, що презумпція невинуватості по-
чинає відігравати роль загальноправового принци-
пу, окремі складові елементи якого отримують 
своє застосування і в інших галузях права. 

Фінансове право, як система правових 
норм, що регулюють суспільні відносини з при-
воду мобілізації, розподілу та перерозподілу пу-
блічних грошових коштів, безпосередньо зачіпає 
права, свободи та законні інтереси фізичних та 
юридичних осіб – платників податків. Податок 
свого роду виступає як обмеження права власно-
сті. Конституція України фактично протиставляє 
праву на непорушність своєї власності обов’язок 
сплачувати податки та збори в порядку та розмі-
рах, визначених законом. Створивши механізм 
забезпечення реалізації даного конституційного 
обов’язку, держава, логічно, повинна була б 
створити і механізм захисту прав платників по-
датків. Тому виникає питання: чи створено такий 
механізм? Чи діє презумпція невинуватості як 
один з елементів такого механізму у фінансово-
му праві? У зв’язку з цим дослідження проблем, 
пов’язаних з презумпцією невинуватості платни-

ків податків, її реалізацією у фінансовому праві 
України, надзвичайно актуальна. 

В актуальності дослідження переконує та-
кож ступінь наукової розробки проблеми. Пи-
тання, пов’язані з презумпцією невинуватості 
платника податків, її реалізацією в Україні, за-
лишаються малодослідженими. Більшість вчених 
намагається, як правило, уникати розгляду за-
значеної проблеми [14]. Пов’язано це з супереч-
ливістю, невизначеністю та частими змінами в 
податковому законодавстві з даного питання. 
Спеціально присвяченого дослідження презумп-
ції невинуватості платників податків, її реалізації 
в Україні немає. Можна виділити лише декілька 
праць, у яких поряд з іншими питаннями дослі-
джуються прояви презумпції невинуватості в по-
датковому законодавстві України. До таки варто 
віднести праці Н.В. Александрової [7], І.І. Бабіна 
[8], Т.Є. Кушнарьової [15]. Значно кращою є си-
туація в російській науці фінансового права. 
Презумпція невинуватості платника податків 
отримала пряме законодавче закріплення в Пода-
тковому кодексі Російської Федерації, що в свою 
чергу також сприяло активізації досліджень. Се-
ред яких варто виділити праці Л.Р. Барашяна [9], 
А.В. Бризгаліна [10], О.В. Дьоміна [11], І.С. Іва-
нова [12], С.І. Колеснікова [13], О.С. Морозова 
[16], Д.М. Щокіна [17]. 

Основною метою дослідження є прагнен-
ня на основі врахування досягнень фінансово-
правової науки, узагальнення правотворчої та 
правозастосовчої практики, аналізу вітчизняних 
та зарубіжних праць дослідити суть і природу 
презумпції невинуватості платників податків, 
показати ступінь її реалізації в податковому за-
конодавстві України. 

Виклад основного матеріалу. Презумпція 
невинуватості – одна з найбільш важливих демо-
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кратичних ознак кримінального процесу, забез-
печує охорону прав особи, виключає безпідстав-
не обвинувачення та засудження. Принцип пре-
зумпції невинуватості закріплений практично у 
всіх найважливіших міжнародних документах про 
права людини. В світовій практиці даний принцип 
поширюється на обвинувачених виключно в здійс-
ненні кримінального правопорушення (злочину). З 
буквального змісту норми, закріпленої в статті 62 
Конституції України, також можна зробити висно-
вок, що вказаний принцип відноситься тільки до 
правовідносин, пов’язаних з кримінальною юрис-
дикцією та кваліфікацією злочинів. 

Про наявність презумпції невинуватості в 
інших галузях права може свідчити лише її пря-
ме чи непряме закріплення в законодавчих актах, 
що є джерелами даних галузей права. Стосовно 
презумпції невинуватості платника податку це 
означає наступне. Презумпція невинуватості пла-
тника податку безумовно діє при притягненні такої 
особи до кримінальної відповідальності за подат-
ковий злочин. Ця презумпція має конституційне 
закріплення, право платника податків на презумп-
цію невинуватості гарантоване статтею 62 Консти-
туції України. Презумпція невинуватості платників 
податків при притягненні до податкової відповіда-
льності якщо й існує, то закріпленою вона може 
бути лише в податковому законодавстві. 

Податковим законодавством більшості 
країн світу, за винятком хіба що Російської Фе-
дерації, презумпція невинуватості платника по-
датків не передбачена. Запровадження принципу 
презумпції невинуватості зі сфери кримінальної 
юрисдикції в податкову стало своєрідним ноу-
хау російського законодавця. 

До кодифікації податкового законодавства 
в Росії принцип відповідальності за вину і пре-
зумпція невинуватості не були легалізовані та на 
практиці не застосовувались Суди та податкові 
органи виходили з того, що для притягнення до 
податкової відповідальності необхідно і достат-
ньо довести лише факт здійснення податкового 
правопорушення, а наявність та форму вини 
встановлювати не обов’язково. На думку ВАС 
РФ, відповідальність за порушення податкового 
законодавства повинна була застосовуватися без 
урахування наявності вини платника податків; 
застосування відповідальності платника податків 
у вигляді всієї суми прихованого чи заниженого 
прибутку та штрафу в розмірі тієї ж суми не по-
винно було залежати від того, чи був у діях від-
повідних працівників організації-платника пода-
тку умисел, чи порушення допущено внаслідок 

їх необережності, недосвідченості чи розрахун-
кової помилки [6]. 

Ситуація змінилась після прийняття Кон-
ституційним Судом РФ Постанови від 17.12.96. 
№20-П, в якій, зокрема, були розглянуті і питан-
ня суб’єктивної сторони податкових правопору-
шень. Конституційний Суд РФ визнав правозасто-
совну практику притягнення до податкової відпо-
відальності незалежно від наявності вини платника 
податків такою, що не відповідає вимогам ст. 35, 
45, 46 Конституції і вперше визначив податкове 
правопорушення як передбачене законом протиправ-
не винне діяння, здійснене умисно чи необережно. У 
подальшому Суд указав, що при розгляді справ про 
податкові правопорушення підлягають доказуванню 
як сам факт здійснення такого правопорушення, так і 
ступінь вини платника податків. 

Прийнятий у 1998 році Податковий Кодекс 
прямо включив презумпцію невинуватості як 
норму принцип в статтю 108 “Загальні умови 
притягнення до відповідальності за здійснення 
податкового правопорушення”. Діюча редакція 
пункту 6 статті 108 ПК РФ встановлює “особа 
вважається невинуватою у здійсненні податково-
го правопорушення, доки її вина не буде доведе-
на у передбаченому федеральним законом по-
рядку. Особа, яка притягується до відповідально-
сті, не зобов’язана доводити свою невинуватість 
у здійсненні податкового правопорушення. 
Обов’язок з доведення обставин, які свідчать про 
факт податкового правопорушення та винува-
тість особи в його здійсненні, покладається на 
податкові органи. Не усунуті сумніви у винува-
тості особи, яка притягується до відповідальнос-
ті, тлумачаться на користь цієї особи”. Відсут-
ність вини особи у здійсненні правопорушення в 
силу пункту 2 статті 109 ПК РФ виключають 
притягнення її до відповідальності за здійснене 
податкове правопорушення. 

У першопочатковій редакції ПК РФ презу-
мпція невинуватості поширювалась виключно на 
платника податків, в подальшому законодавець 
розширив коло осіб, на яких поширюється дія 
цього принципу, включивши в нього всіх прива-
тних учасників податкових правовідносин. Крім 
того, згідно з першопочатковою редакцєю п. 6 ст. 
108, винуватість особи встановлювалася рішен-
ням суду, які вступили в законну силу. В 2005 
році шляхом внесення змін до пункту 6 – поряд з 
судами, податкові органи були визнані суб’єк-
тами, які встановлюють винуватість осіб, які 
притягуються до відповідальності. 

На сьогодні в Росії податкова відповідаль-
ність настає не просто за сам факт здійснення про-
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типравного діяння, що потягло в якості результату 
ті чи інші шкідливі наслідки, а саме за винне здійс-
нення такого діяння. У Постанові Конституційного 
Суду РФ від 25.01.2001 виражена правова позиція, 
у відповідності з якою відсутність вини при пору-
шенні зобов’язань в публічно-правовій сфері є од-
нією з обставин, яка виключає застосування санк-
цій, оскільки свідчить про відсутність самого скла-
ду правопорушення. Інше трактування складу пра-
вопорушення, в тому числі податкового, як підста-
ви відповідальності, на думку Суду, суперечило б 
природі правосуддя. 

У порівнянні з презумпцією невинуватості 
в кримінальному процесі презумпція невинува-
тості в податковому праві Російської Федерації 
має свою специфіку. По-перше, внаслідок наяв-
ності в податковому праві так званої “презумпції 
оподатковуваності” на податковий орган покла-
дається обов’язок довести факти, які тягнуть ви-
никнення податкового обов’язку, тоді як платник 
податків зобов’язується довести факти, які при-
пиняють такий обов’язок (у тому числі факт на-
лежного виконання податкового зобов’язання). 
По-друге, стосовно доказування вини презумпція 
невинуватості діє в повному обсязі тільки у ви-
падку пред’явлення обвинувачення в здійсненні 
умисного правопорушення; наявність вини у фо-
рмі необережності не потребує спеціальних до-
казів і при доведеності ознак об’єктивної сторо-
ни, об’єкта і суб’єкта правопорушення вважаєть-
ся встановленою. По-третє, презумпція невину-
ватості платника податків починає діяти з того 
моменту, коли звичайний платник податків стає 
платником податків, який обвинувачується (пі-
дозрюється) в порушенні податкового законо-
давства. По-четверте, презумпція невинуватості 
не звільняє особу від обов’язків, пов’язаних зі 
здійсненням податкового контролю: надавати 
податковим органам необхідну інформацію та до-
кументи у випадках та в порядку, які передбачені 
Податковим кодексом Російської Федерації. По-
п’яте, принцип презумпції невинуватості платника 
податків не діє по відношенню самого податку, а 
поширюється тільки на податкову санкцію. По-
шосте, органом, який застосовує податкову відпо-
відальність, є податковий орган, а не суд, на відмі-
ну від кримінального процесу. 

Презумпція невинуватості платника подат-
ків в першопочатковому її вигляді проіснувала 
лише близько шести років, оскільки з другого 
лютого 2006 року набули чинності зміни до По-
даткового кодексу Російської Федерації, які сут-
тєво звузили сферу її застосування. Цими зміна-
ми було запроваджено адміністративний порядок 

примусового стягнення обов’язкових платежів і 
санкцій на незначні суми.  

Стосовно наявності презумпції невинува-
тості платників податків в українському подат-
ковому законодавстві, одностайності позицій 
вчених не має. Окремі вітчизняні вчені ствер-
джують про наявність презумпції невинуватості 
платника податків і в фінансовому праві Украї-
ни. Інші вчені навпаки вважають, що податкове 
законодавство України закріплює презумпцію 
вини платника податків. Така ситуація невипад-
кова і пояснюється кількома причинами. По-
перше, в податковому законодавстві України 
прямо не закріплена ні презумпція невинуватості 
ні презумпція винності платників податків. По-
друге, для податкового законодавства України 
нехарактерне використання вини в якості підста-
ви кваліфікації податкового правопорушення. 
По-третє, податкове законодавство характеризу-
ється наявністю двох процедур оскарження рі-
шень податкових органів, причому в кожній 
процедурі правовий статус сторін різний. 

Податкове правопорушення є правопору-
шенням з усіченим складом. Податкове законо-
давство України не передбачає необхідність вини 
в якості підстави застосування заходів податко-
вої відповідальності. Фінансові санкції застосо-
вуються незалежно від причин, з яких сталося 
заниження платником суми податку, іншого пла-
тежу чи внеску в податкових деклараціях, розра-
хунках. Для застосування фінансових санкцій не 
має значення і наявність умислу у діях відповід-
них працівників підприємств, установи, органі-
зації чи громадянина платника. Фінансові санкції 
застосовуються і в тому разі, якщо порушення 
сталося через помилкове застосування законо-
давства про оподаткування, недбалість, недосві-
дченість чи розрахункову помилку. У такий спо-
сіб держава намагається спростити процедуру 
надходжень від сплати штрафів за порушення 
податкового законодавства. У якості винятку із 
загального правила (відповідальність незалежно 
від вини) можна назвати лише два випадки, коли 
платник податків може бути звільнений від пода-
ткової відповідальності за вчинене правопору-
шення за відсутності у складі правопорушення 
його вини. Однак реалізація і цих законодавчих 
положень утруднена. 

Перший такий випадок передбачений у пі-
дпункті 4.4.2. статті 4 Закону України “Про по-
рядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фо-
ндами”, який передбачає, що не може бути при-
тягнутим до відповідальності платник податків, 
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який діяв відповідно до наданого йому податко-
вого роз’яснення (за відсутності податкових 
роз’яснень з цього питання, що мають пріоритет) 
або узагальнюючого податкового роз’яснення, 
тільки на підставі того, що у подальшому таке 
податкове роз’яснення чи узагальнююче подат-
кове роз’яснення було змінено або скасовано, чи 
надано нове податкове роз’яснення такому плат-
нику податків або узагальнююче податкове 
роз’яснення, що суперечить попередньому, яке 
не було скасовано (відкликано). При цьому при 
оцінці доказів судом, наданих органом стягнен-
ня, податкові роз’яснення не мають пріоритету 
над іншими доказами або іншими експертними 
оцінками [2]. Виходячи з цього, можна зробити 
висновок, що платник податків, уведений в ома-
ну відносно своїх обов’язків податковим орга-
ном, може бути звільнений від відповідальності 
за податкове правопорушення. 

Другий такий випадок передбачений у під-
пункті 16.5.1. статті 16 Закону України “Про по-
рядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фо-
ндами”, який передбачає, що “за порушення 
строків перерахування податків, зборів (обов’яз-
кових платежів) до бюджетів або державних ці-
льових фондів, установлених Законом України 
“Про платіжні системи та переказ грошей в 
Україні” банк сплачує пеню за кожний день про-
строчення, включаючи день сплати, у розмірах, 
установлених підпунктом 16.4.1 пункту 16.4 
статті 16, та штрафні санкції, встановлені підпу-
нктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 цього Закону, 
а також несе іншу відповідальність, встановлену 
цим Законом, за порушення порядку своєчасного 
та повного внесення податку, збору (обов’язко-
вого платежу) до бюджету або державного ці-
льового фонду. При цьому платник податків, 
зборів (обов’язкових платежів) звільняється від 
відповідальності за несвоєчасне або неповне пе-
рерахування таких платежів до бюджетів і дер-
жавних цільових фондів, включаючи нараховану 
пеню або штрафні санкції” [2]. Водночас необ-
хідно відзначити, що Державна податкова адмі-
ністрація України послідовно відстоює позицію, 
згідно якої обов’язок платника податків по сплаті 
податків вважається виконаним з моменту зара-
хування коштів на рахунок відповідного бюдже-
ту, незалежно від того, коли платник податків 
подав платіжний документ у банківську устано-
ву. У разі ненадходження грошових коштів на 
бюджетні рахунки органу державного казначейс-
тва і не зарахування їх в доходну частину держа-
вного або місцевих бюджетів – податкові зо-

бов’язання або податковий борг, у такому разі, 
не можуть вважатися погашеними. Тобто подат-
ковий борг платника податку, який виник з вини 
банку, залишається за таким платником і підля-
гає перерахуванню ним до бюджету [3]. 

У зв’язку з цим цікава практика Верховно-
го Суду України. Так, в одній з розглянутих Вер-
ховним Судом України справ Підприємство пе-
редало банкові на виконання платіжне доручення 
про перерахування суми прибуткового податку. 
Факт передачі платіжних доручень підтверджено 
вхідним штампом банку, однак банк кошти до 
бюджету не перерахував. Державною податко-
вою інспекцією Підприємству було надіслано 
податкову вимогу про нарахування податкового 
боргу за узгодженими податковими зобов’язан-
нями в сумі 123489,19 грн. Підприємство звер-
нулося до господарського суду з позовом про 
визнання недійсною цієї податкової вимоги. Рі-
шенням господарського суду Сумської області 
залишеним без змін постановою Харківського 
апеляційного господарського суду позов задово-
лено. Однак Постановою Вищого господарського 
суду України зазначені судові рішення скасовані 
та у позові відмовлено. Постанова вмотивована 
тим, що податок (обов’язковий платіж) вважа-
ється сплаченим у разі фактичного зарахування 
визначеної суми на відповідний рахунок Держа-
вного казначейства України (отримувача кош-
тів). Оскільки установою банку, яка обслуговує 
позивача, сума податку на прибуток не була пе-
рерахована до бюджету, зобов’язання позивача 
по сплаті податку невиконані. А Верховним Су-
дом України Постанова Вищого господарського 
суду України була скасована з таких міркувань. 
Відповідно до підпункту 16.5.1 пункту 16.5 стат-
ті 16 Закону України “Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджета-
ми та державними цільовими фондами”, за по-
рушення строків зарахування податків, зборів 
(обов’язкових платежів) до бюджетів або держа-
вних цільових фондів, установлених законодав-
ством, з вини банку, такий банк сплачує пеню за 
кожний день прострочення, включаючи день 
сплати, у розмірах, установлених для відповідно-
го податку, збору (обов’язкового платежу), а та-
кож несе іншу відповідальність, установлену цим 
Законом, за порушення порядку своєчасного та 
повного внесення податку, збору (обов’язкового 
платежу) до бюджету або державного цільового 
фонду. При цьому платник податків, зборів 
(обов’язкових платежів) звільняється від відпові-
дальності за несвоєчасне або неповне зарахування 
таких платежів до бюджетів і державних цільових 
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фондів, включаючи нараховану пеню або штра-
фні санкції. Посилання Вищого господарського 
суду України на те, що дана норма звільняє пла-
тника податку лише від відповідальності за не-
своєчасне або неповне зарахування таких платежів 
до бюджетів і державних цільових фондів, вклю-
чаючи нараховану пеню або штрафні санкції, од-
нак, не звільняє його від зобов’язання сплатити 
податок, суперечить її дійсному змісту. Визначаль-
ним у даному випадку є те, з чиєї вини не відбуло-
ся повного внесення податку, збору (обов’язкового 
платежу) до бюджету або державного цільового 
фонду. Коли це не є наслідком винних дій платни-
ка податку, то до нього не можуть бути застосовані 
штрафні санкції, пеня або пред’явлена вимога про 
повне перерахування податкових платежів до бю-
джетів і державних цільових фондів [4]. 

Варто також відзначити, що в судовій 
практиці форма вини використовується в якості 
одного з необхідних критеріїв розмежування між 
податковими правопорушеннями [2] та податко-
вими злочинами [1]. Верховний Суд України у 
своєму роз’ясненні положень статті 212 Кримі-
нального кодексу України зазначив, що відпові-
дальність за ухилення від сплати податків, збо-
рів, інших обов’язкових платежів, що входять у 
систему оподаткування, введені у встановленому 
законом порядку і зараховуються до бюджетів чи 
державних цільових фондів, настає лише в разі, 
коли це діяння вчинено умисно. Необхідно роз-
межовувати ухилення від сплати обов’язкових 
платежів і несвоєчасну їх сплату за відсутності 
умислу на несплату. Особа, яка не мала наміру 
ухилитися від сплати зазначених платежів, а не 
сплатила їх з інших причин, може бути притягну-
та лише до встановленої законом відповідальності 
за порушення податкового законодавства, пов’яза-
ні з обчисленням і сплатою цих платежів. Відпові-
дно до законодавства з питань оподаткування, за-
значене діяння є фінансовим (податковим) право-
порушенням, відповідальність за яке може наста-
вати, зокрема, за підпунктом 17.1.1 пункту 17.1 
статті 17 Закону України “Про порядок погашення 
зобов’язань платників податків перед бюджетами 
та державними цільовими фондами” [5]. 

Оскільки презумпція невинуватості є про-
цесуальною презумпцією, то її насамперед необ-
хідно шукати в процесуальних нормах податко-
вого права, а саме в нормах, що визначають по-
рядок проведення податкового контролю, а та-
кож порядок оскарження рішень та дій (бездія-
льності) податкових органів та їх посадових осіб. 

Аналіз чинного податкового законодавства 
України показує наявність окремих елементів 

презумпції невинуватості платника податків в 
процедурі податкового контролю, які полягають 
в наступному: 1) здійснення позапланової подат-
кової перевірки можливе лише на підставі рі-
шення суду; 2) законодавче обмеження тривало-
сті планової та позапланової податкових переві-
рок; 3) встановлення заборони податковим орга-
нам під час проведення перевірок порушувати 
нормальний режим роботи платника податків; 4) 
можливість платника податків не виконувати 
вимоги податкового органу апелюючи до того, 
що вони незаконні. 

Особливостями адміністративної процеду-
ри оскарження є два моменти. По-перше, скаргу 
платника податків розглядає орган, рішення яко-
го оскаржується. Необхідно відмітити, що зазна-
чене положення не відповідає вимогам статті 7 
Закону України “Про звернення громадян”, яка 
забороняє направляти скарги громадян для розг-
ляду тим органам або посадовим особам, дії чи 
рішення яких оскаржуються. По-друге, обов’язок 
доведення того, що нарахування суми податко-
вого зобов’язання, здійснене органом державної 
податкової служби відповідно до законодавства, 
є помилковим, покладається на платника податків 
за винятком випадків нарахування податкового 
зобов’язання за непрямими методами. Зазначене 
дозволяє стверджувати, що податкове законодав-
ство України, яке визначає адміністративну проце-
дуру оскарження, фактично закріплює презумпцію 
протилежну презумпції невинуватості. 

У межах судового оскарження рішення по-
даткового органу обов’язок доведення його за-
конності покладається на відповідача – податко-
вий орган, що його прийняв. Однак необхідність 
вчинення певних активних дій (подання позо-
ву/скарги, оформлення позову/скарги у відповід-
ності з вимогами Кодексу адміністративного су-
дочинства України) з боку платника податків для 
запуску цієї процедури дозволяє говорити лише 
про часткове втілення презумпції невинуватості 
платника податків у податковому законодавстві 
України в рамках судової процедури оскаржен-
ня. Платник податків, якщо він хоче довести 
свою правоту, змушений зазначати в позовній 
заяві та в поясненнях по справі внаслідок чого, 
якими саме діями (бездіяльністю) і яка норма 
того чи іншого нормативно-правового акта була 
порушена суб’єктом владних повноважень. У пе-
реважній більшості справ кількість документів 
(письмових доказів, пояснень), поданих позивачем, 
у рази перевищує кількість документів поданих 
податковим органом. У зв’язку з цим, пункт 2 стат-
ті 71 Кодексу адміністративного судочинства 
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України залишається скоріше теоретичною аніж 
практичною нормою права. І позивач, поки не під-
готує достатньої доказової бази, буде розчарований 
результатами вирішення спору в суді. 

Висновки. Не можна стверджувати про 
наявність презумпції невинуватості чи винності 
платників податків у податковому законодавстві 
України в чистому вигляді. У податковому зако-
нодавстві України поєднано елементи двох ви-
щезазначених презумпцій. Аналіз співвідношення 
цих елементів може показати в напрямку якої пре-
зумпції зорієнтоване податкове законодавство 
України. Виявлення такого співвідношення вима-
гає аналізу процесуальної частини податкового 
права, зокрема тієї, яка визначає контрольні проце-
дури, розподіл обов’язків доказування, оскільки 
презумпція невинуватості (винуватості), як проце-
суальна презумпція, вказує на суб’єкта процесу, на 
якого покладається обов’язок доказування. 
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Babin I.I., Diomin O.V.  

PRESUMPTION OF INNOCENCE OF TAXPAYER AND ITS REALIZATION  
IN TAX LEGISLATION 

 
Summary 

In this article authors are probe presumption of innocence and specific of its realization in tax 
legislation. A tax legislation only of a few countries has this presumption. Even in those countries, where 
presumption of innocence of taxpayers is fastened in tax legislation, it substantially differs from presumption 
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of innocence which is used in a criminal process. It is impossible to assert about a presence presumptions of 
innocence or guilt of taxpayers in the tax legislation of Ukraine in a clean kind, as elements of two higher 
mentioned presumptions are united in him. 

 
 

Бабин И.И., Дёмин О.В. 
ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  

В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Аннотация 
Авторами исследуется презумпция невиновности и специфика ее реализации в налоговом законода-

тельстве. Налоговое законодательство лишь нескольких стран характеризируется наличием данной пре-
зумпции. Даже в тех странах, где презумпция невиновности налогоплательщиков закреплена в налоговом 
законодательстве, она существенно отличается от презумпции невиновности, которая используется в 
криминальном процессе. Нельзя утверждать о наличии презумпции невиновности или виновности нало-
гоплательщиков в налоговом законодательстве Украины в чистом виде, поскольку в нем соединены эле-
менты двух вышеупомянутых презумпций. 
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ЗЛОЧИННІСТЬ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ  

ЯК ОБ’ЄКТ ПОРІВНЯЛЬНОЇ КРИМІНОЛОГІЇ  
 

У статті автор обґрунтовує віднесення злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта порівняльної кримі-
нології, необхідність отримання знань про злочинність в зарубіжних країнах для проведення порівняльних кри-
мінологічних досліджень, кінцева мета яких - отримання більш глибоких і різносторонніх знань про причинну 
базу злочинності та удосконалення протидії їй. 

Ключові слова: злочинність, кримінологія, порівняльна кримінологія, об’єкт порівняльної кримінології, 
порівняльне кримінологічне дослідження. 
 

Постановка проблеми. Істотним соціаль-
ним фактором, який впливає на розвиток порів-
няльних досліджень в цілому, є постійно зроста-
юча необхідність у координації діяльності дер-
жав у розв’язанні все більшого числа взаємоваж-
ливих проблем, в тому числі і такої гострої про-
блеми як злочинність, вивчення якої - прерогати-
ва кримінології. Загострення проблеми злочин-
ності змушує інтенсифікувати її наукові дослі-
дження, що призводить до отримання та поши-
рення більшої кількості їх результатів. Проте, на 
сучасному етапі пріоритетним напрямом роз-
витку кримінології слід визнати не тільки 
поширення кращих результатів наукових до-
сліджень злочинності, але й обмін ними.   

У зв'язку з цим кримінологами робиться 
особливий акцент на порівняльних дослідженнях 
[43, р.6], які виступають у якості важливих фун-
кцій - перевірка та розробка кримінологічних 
понять і теоретичних положень, теорій у різних 
політичних і соціальних умовах; вивчення зло-
чинів, в тому числі й нових, які вчиняються в 
інших країнах [38, р.6-7]; підвищення рівня обіз-
наності про схожість й відмінність практики 
протидії злочинності в різних країнах, «запози-
чення того, чи принаймні пізнання того, що 
зроблено в інших місцях» [39, р.291]. Слід відмі-
тити, що цілі таких досліджень практичні і за-
безпечують перспективний розвиток порівняль-
ної кримінології, чого не спостерігалося при за-
стосуванні практики використання країн в якості 
одиниці аналізу, оскільки пов'язана з такою 
практикою проблема нестачі даних була однією з 
найсерйозніших перешкод на шляху розвитку 
порівняльної кримінології [38, р.6-8]. 

У зв’язку з цим, на сьогоднішній день ак-
туальності набуває проблема забезпечення 
доступним, і в той же час авторитетним, та 

деталізованим резюме дослідження злочинно-
сті в окремо взятій країні. На думку спеціаліс-
тів, це мусить допомогти створити умови для 
розвитку порівняльних досліджень злочинності 
[42, р.14-15]. Отже, отримання достовірної інфо-
рмації про стан злочинності в зарубіжних краї-
нах є одним з важливих завдань порівняльної 
кримінології, що дозволяє відносити таку зло-
чинність до її об’єкта. У зв’язку з цим виникає 
потреба в обґрунтуванні цього твердження.  

Ступінь наукової розробки. Слід відміти-
ти, що на пострадянському просторі досліджен-
ню злочинності в зарубіжних країнах приділили 
увагу Л.Л. Ананіан [1], Н.В. Анісімцев [2], Ю.М. 
Аргунова [4], М.М. Афанасьєв, Н.Х. Ахмєтшин, 
О.А.Бєлявская [5-8; 26], С.С. Бєляєв [9], Є.В. Бу-
ряков, О.Н. Вєдєрнікова [10-11], І.О. Воробйов 
[12], Ю.А. Воронін, О.А. Герцензон, В.М. Гєвор-
гян, Л.М.Гудошніков, Г.В.Дашков [14-15], 
В.М.Єрьомін, Г.А. Злобін, О.М.Іванов [16], 
С.М.Іншаков, В.Є. Квашис [17], В.К. Кльонов, 
С.Р. Латипов, Ю.Б. Лєонтьєв, В.В. Лунєєв [23], 
Ф.С. Махов, Б.А. Мєльцер [24], М.П.Мелешко, Е. 
Мєльнікова, Р.І. Михєєв, М.О.Морозов [25], С.К. 
Мукєраджі, Б.С. Нікіфоров, О.С. Нікіфоров, В.М. 
Ніколайчик, В.А. Номоконов, А.А. Піонтковсь-
кий, Ф.М. Решетніков [27-28], В.І. Савельєв, І.В. 
Салтикова [29], І.С. Скіфський [30], Н.А. Стручков, 
О.М. Сухарєнко, О.О.Тайбаков [32], Є.Г.Тарло, 
І.Б.Тє, Е.М. Трубіцина [34], О.К. Фєдотов, О.Є. Чє-
чєтін, О.Шаповалова [36], М. Шаргородський, В.С. 
Шикунов та багато інших вчених. Велика кількість 
праць вказаних вчених, які присвячені досліджен-
ню злочинності в зарубіжних країнах, свідчить про 
актуальність їх проведення, отримання і в подаль-
шому знань про злочинність.   

У зв’язку з цим автор ставить за мету обґрун-
тувати віднесення злочинності в зарубіжних країнах 
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до числа об’єктів порівняльної кримінології, а також 
довести, що отримання знань про злочинність в зару-
біжних країнах для проведення порівняльних кримі-
нологічних досліджень є необхідним.  

Виклад основного матеріалу. Злочинність 
в її сучасних межах і формах представляє реаль-
ну загрозу безпеці будь-якої країни, засадам 
держави та суспільства. Крім того, відбувається 
«процес уніфікації, транснаціоналізації та інтер-
націоналізації злочинності» [22, c.123]. Але, крім 
її реальності як загрози, уніфікованості, транс- та 
інтернаціоналізованості,  можливим видається 
підкреслити і її унікальність. Злочинність можна 
вважати унікальним феноменом, підтримуючи 
думку О.М. Костенка, оскільки «вона представ-
ляє собою крайнє вираження всіх інших право-
порушень», а «успіхи у боротьбі зі злочинністю 
можуть забезпечити успіхи з всіма правопору-
шеннями: конституційними, цивільними, адміні-
стративними і т.п.». [18, c.22] Унікальність зло-
чинності як феномена можна пояснити і тим, що 
злочинність являється продуктом суспільства 
(А.І. Долгова) [19, c.90] і як сукупності всіх видів 
взаємодії та форм об’єднання людей (широке 
розуміння), так і історично конкретного типу со-
ціальної системи, певної форми соціальних від-
носин (вузьке розуміння), яка у порівнянні також 
є унікальною. Більш того, унікальність суспільс-
тва, особлива політична організація влади якого 
ототожнюється з державою, безпосередньо впли-
ває на унікальність останньої. 

Отже, можна зробити висновок, що будь-
яка держава і злочинність в ній унікальні, і це 
зумовлюється унікальністю самого суспільства.  

Слід доповнити, що являючись продуктом 
суспільства, злочинність проникає в систему 
економічних відносин, яка виникає і відтворю-
ється в процесі матеріального виробництва, здій-
снюючи вплив на фактор, який визначає їх спе-
цифіку (спосіб виробництва, розподіл матеріаль-
них благ в суспільств). Одночасно відбувається 
процес проникнення злочинності в систему соці-
альних відносин – відносин між групами людей, 
які займають різне становище в соціальній стру-
ктурі суспільства. Нажаль, це не єдина система 
відносин, яка підвладна проникненню злочинно-
сті, в яких приймають участь громадяни та їх 
групи. На черзі – система політичних і правових 
відносин, які виникають в суспільстві і відобра-
жають ставлення держави до своїх громадян та їх 
груп, громадян до існуючої державної влади, а 
також відносини між політичними групами (пар-
тіями) і політичними масовими рухами. Але най-
ціннішою «здобиччю» злочинності, на нашу ду-

мку, є культура, наука, релігія, мораль, ідеологія, 
мистецтво – системоутворюючі відносин між 
людьми, які відображають духовно-моральне 
життя суспільства.   

Тому будучи продуктом суспільства, 
злочинність системно «пожирає» його, прони-
каючи в його економічну, соціальну, політико-
правову і духовно-моральну сфери. А враховую-
чи те, що остання визначається її пріоритетною 
функцією як системи цінностей суспільства, мо-
жна сміливо зробити висновок, що злочинність 
здійснює прямий вплив на розвиток суспіль-
ної свідомості та інтелектуально-моральний 
потенціал суспільства. Цей факт підтверджує, 
що злочинність, в силу такого впливу, володіє 
власними специфічними характеристиками і 
закономірностями як відносно самостійне ці-
лісне явище [19, c.90]. Зазначене дозволяє зро-
бити висновок про те, що злочинність, маючи в 
наявності подібні характеристики, являється 
проблемою суспільства і держави.  

Приймаючи до уваги все вищенаведене, 
слід відмітити, що в силу своєї проблемності для 
будь-якого суспільства (держави), злочинність не 
являється специфічною тільки для одного суспі-
льства, а також для інших суспільств, які нале-
жать до однієї суспільної формації. В цьому й 
полягає сутність загальної кримінологічної хара-
ктеристики: «злочинність існує у всіх державах 
світу, її мотивація всюди є схожою; ії рівень неу-
хильно збільшується; темпи її приросту в декіль-
ка разів випереджають темпи приросту населен-
ня; в її структурі домінують посягання проти 
власності, які збільшуються інтенсивніше, ніж 
злочини про особистості; … і т.д. і т.п.» [22, 
c.123]. Наведені характеристики повністю відпо-
відають і характеристикам злочинності в Україні 
[40, pp. 54, 57, 64]. Отже, злочинність є про-
блемою кожного суспільства і держави. А це 
означає, що проблема злочинності є схожою 
проблемою, яка притаманна будь-якому суспіль-
ству (державі). Свого часу, ще 1890 року Габрі-
ель Тард у передмові до свого дослідження «По-
рівняльна злочинність» писав: «Всюди, у Фран-
ції та за кордоном, а особливо в Італії, питання 
злочинності … - питання дня» [33, c.205]. Існу-
вання проблеми злочинності породжує у суспі-
льства потреби у протидії їй. А, враховуючи, що 
проблема злочинності – схожа проблема для 
будь-якого суспільства, то і потреба у протидії їй 
– така ж схожа потреба. У зв’язку з цим, злочин-
ність як суспільну проблему і протидію їй як су-
спільну потребу можна віднести до групи суспі-
льних проблем і потреб, притаманних будь-
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якому сучасному суспільству, які виділяються в 
сучасних державно-організованих суспільствах з 
точки зору проблемного порівняння [31, c.30].  

Повертаючись до питання про унікальність 
злочинності, ми можемо і тут підкреслити, що 
власні специфічні характеристики і закономі-
рності розвитку злочинності в будь-якій дер-
жаві унікальні, а це означає, що такі характери-
стики і закономірності розвитку містять відмін-
ності від характеристик і закономірностей розви-
тку злочинності держави, яка являється основою 
для порівняння. Пошук таких відмінностей – по-
рівняння – порівняння характеристик і закономі-
рностей розвитку в державах злочинності як 
компонента кримінологічної системи. Таким чи-
ном, характеристики і закономірності злочин-
ності у зарубіжних країнах виступають осно-
вою мікрокримінологічного порівняння.   

З порівняльно-кримінологічної точки зору, 
найбільш цікаві і важливі – випадки різного 
розв’язання проблеми злочинності. В цьому ви-
падку злочинність в зарубіжній країні висту-
пає як tertium comparationis [31, c.26], що, у 
свою чергу, дозволяє характеризувати порівня-
льні кримінологічні дослідження як функціона-
льні (functional criminological researches). Це і 
обумовлює необхідність отримання національни-
ми кримінологами, які здійснюють порівняльні 
кримінологічні дослідження злочинності, знань 
про злочинність в зарубіжних країнах. Цей висно-
вок зроблений, виходячи з наявності залежності 
порівняльної кримінології від досліджень злочин-
ності в зарубіжних країнах, оскільки знання про 
злочинність в зарубіжних країнах представля-
ють собою «первинну матерію» [2, c.73] для по-
рівняльних кримінологічних досліджень.    

Знання про злочинність в зарубіжній країні 
можна отримати тільки шляхом її «розуміння» 
[35, c.76] через вивчення результатів її криміно-
логічного дослідження. До них можна віднести 
знання про кількісно-якісні її характеристики в 
динаміці (в тому числі і тенденції), просторово-
часові особливості як її, так і її суспільної небез-
пеки, інші характеристики, які вказують на особ-
ливості її генезису й активності, основних на-
прямах, способах, прийомах і тактиках протидії. 
Порівняння кількісних та якісних характеристик 
злочинності в країнах, наприклад, найвищим та 
найнижчим рівнями злочинності допомагає дос-
лідити причини і розробити заходи протидії зло-
чинності [20, c.121; 21, c.597]. Це дозволяє дося-
гнути кінцевої мети порівняльного дослідження 
злочинності - отримання більш глибоких і різно-
сторонніх знань про причинну базу злочинності і 

удосконалення протидії їй на основі виділення й 
удосконалення основних прийнятних їй напрямів 
та заходів.   

Висновок 1. Підводячи підсумки нашого до-
слідження злочинності в зарубіжних країнах як 
об’єкта порівняльної кримінології, відмітимо, що у 
зв’язку з активізацією порівняльних досліджень 
в сфері кримінології, унікальністю кожної дер-
жави і злочинності в ній, вважаємо віднесення 
злочинності в зарубіжних країнах до об’єкта 
порівняльної кримінології обгрунтованим.  

Висновок 2. Приймаючи до уваги той 
факт, що злочинність є проблемою кожного 
суспільства і держави, вважаємо також необ-
хідним отримання знань про злочинність в 
зарубіжних країнах для проведення порівня-
льних кримінологічних досліджень, кінцевою 
метою яких буде отримання більш глибоких і 
різносторонніх знань про причинну базу зло-
чинності та удосконалення протидії їй. 

На наш погляд, вдалими є твердження 
Ramsey Clark-а та В.В. Лунєєва про те, що зло-
чинність відображає характер народу [37, p.15], 
«оскільки в кожній країні існує така (за рівнем і 
характером) злочинність, наскільки її народ схи-
льний до самоконтролю в інтересах всього сус-
пільства, наскільки він хоче себе контролювати, 
наскільки він вміє себе контролювати, наскільки 
ним усвідомлена діалектика свободи та необхід-
ності» [22, c.123]. Так ще Еміль Дюркгейм у сво-
їх дослідженнях звертав увагу на те, що поняття 
злочину змінюється у часі і просторі залежно від 
особливостей країни, змін у політиці, моралі, 
звичаях і т.п. [41, p.41] Злочинність не тільки ві-
дображає характер народу, але і його культуру, 
оскільки, як зазначає Я.І. Гілінський, «кожне су-
спільство має ту злочинність (види злочинів, їх 
якісну своєрідність), яка відповідає культурі даного 
суспільства, являється її елементом» [13, 47], і, 
крім того, «культурно обумовлені не тільки харак-
тер та способи вчинення злочинів, але й заходи 
соціального контролю, що застосовуються суспіль-
ством, включаючи покарання» [13, c.47]. 

Висновок 3. Знання про злочинність, яка 
відображає характер і культуру народу, допо-
можуть пізнати й сам народ. Але у зв’язку з 
цим виникає питання: а чи є тоді злочинність в 
зарубіжних країнах об’єктом виключно порі-
вняльної кримінології? 
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Summary 

In this paper the author justifies the attribution of crime to the object of comparative criminology, the 
necessity of obtaining knowledge about the crime in foreign countries for comparative criminological re-
search, with the ultimate goal - getting deeper and more versatile knowledge of the causal basis of crime and 
improving counter it. 
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Преступность в зарубежных странах как объект сравнительной криминологии  
Аннотация 

Обосновывается отнесение преступности в зарубежных странах к объекту сравнительной кримино-
логии, необходимость получения знаний о преступности в зарубежных странах для проведения сравните-
льных криминологических исследований, конечная цель которых – получение более глубоких и разнос-
торонних знаний о причинной базе преступности и усовершенствования противодействия ей.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ЯК ОБ’ЄКТА КОНТРОЛЮ 

 
Визначаються загальні та спеціальні ознаки органів внутрішніх справ як об’єкта контролю. Надаються 

пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань. 
 

Постановка проблеми. Визначення особ-
ливостей органів внутрішніх справ як об’єкта 
контролю зумовлене тим, що: по-перше, незва-
жаючи на велику кількість наукових праць, пре-
дметом розгляду яких були органи внутрішніх 
справ, як об’єкт контролю вони розглядалися 
лише в поодиноких працях; по-друге, органи 
внутрішніх справ є найбільшим за обсягом вико-
нуваних завдань, структурою та кількістю пер-
соналу правоохоронним підрозділом, що потре-
бує розгалуженої й ефективної системи контро-
лю за її діяльністю; по-третє, значною кількістю 
нарікань на діяльність органів внутрішніх справ, 
недосконалістю законодавства, яке регламентує 
їх діяльність, різними підходами щодо реформу-
вання органів внутрішніх справ, їх недостатнім 
фінансуванням тощо. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Серед науковців, які досліджували проблеми ко-
нтролю за діяльністю ОВС, необхідно назвати: 
О.М. Бандурку, І.П. Голосніченка, М.В. Ковалів, 
Я.Ю. Кондратьєва, Я.Д. Скибу, І.М. Паньонко, 
В.М. Плішкіна, О.П. Рябченкота багатьох інших 
науковців, які присвятили цій проблемі окремі 
розділи підручників чи навчальних посібників з 
таких навчальних дисциплін, як «Управління в 
ОВС України» та «Адміністративна діяльність 
ОВС України»; Л.В. Борець, С.Г. Братель, Л.М. 
Кирій, О.М. Куракіна, В.В. Маркова, В.В. Нові-
кова, А.Р. Туманянц , які в межах дисертаційних 
досліджень розглядали окремі види контролю за 
діяльністю органів внутрішніх справ у цілому або 
за окремими їх підрозділами чи напрямками діяль-
ності (міліцією, попереднім слідством, оперативно-
розшуковою діяльністю, тощо) зокрема; 
В.Л. Грохольського, Ю.Ю. Хилько, В.С. Гуславсь-
кого, О.М. Клюєва, М.В. Джафарову, Р.М. Пав-
ленко, М.В. Самодзена, В.О. Заросила, С.М. Гуса-
рова, М.С. Ільницькийого та багатьох інших нау-
ковців, які досліджували проблеми контролю за 
діяльністю ОВС у межах окремих наукових публі-
кацій у фахових виданнях. 

Проте аналіз наукових праць вищенаведе-
них та інших авторів дозволив зробити висновок 
про те, що особливості ОВС як об’єкта контролю 

у них розглядались фрагментарно, без комплекс-
ного підходу. У кращому випадку розглядалися 
особливості ОВС як правоохоронного органу.  

Метою цієї статті є визначення особливос-
тей органів внутрішніх справ як об’єкта контро-
лю, у зв’язку з чим заплановано: охарактеризува-
ти наукову літературу та чинне законодавство 
України на предмет визначення у них ознак 
ОВС; визначити загальні та спеціальні ознаки 
органів внутрішніх справ як об’єкта контролю; 
надати пропозиції щодо удосконалення чинного 
законодавства з досліджуваних питань.  

Виклад основного матеріалу. Наприклад, 
В.В. Ковальська визначає особливості міліції ор-
гану виконавчої влади, до яких відносить такі: 
«порядок формування міліції, її структура та 
компетенція закріплені нормами права; міліція 
наділена правом прийняття юридичних приписів, 
що є обов’язковими для виконання; установлені 
цими приписами розпорядження забезпечуються 
заходами переконання, виховання і можливістю 
застосування примусової сили держави; міліція 
опирається на матеріальне забезпечення своїх 
розпоряджень, використовуючи можливості роз-
поряджатися певною частиною коштів з держав-
ного бюджету; у стосунках з окремою особою 
представляє усе суспільство, а захищаючи його 
інтереси, нерідко змушена в рамках, установле-
них законом, вдаватися до обмеження прав і сво-
бод цієї особи» [1, с. 14].  

На нашу думку, жодна із вищенаведених 
ознак не вказує на особливість міліції як органу 
виконавчої влади, оскільки кожна з них характе-
рна не лише для усіх правоохоронних органів, а 
й усіх органів виконавчої влади, порядок форму-
вання яких, їх структура і компетенція, так само, 
як і міліції, закріплені нормами права; так само 
як і міліція, органи виконавчої влади наділені 
правом прийняття юридичних приписів, що є 
обов’язковими для виконання; для забезпечення 
виконання таких приписів органи виконавчої 
влади, так само, як і міліція, можуть застосовува-
ти заходи переконання, виховання і примусу (на-
приклад, накладати на правопорушників адмініс-
тративні стягнення); так само, як і міліція, інші 
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органи виконавчої влади розпоряджаються пев-
ною частиною коштів з державного бюджету; так 
само, як і міліція, інші органи виконавчої влади 
змушені в рамках, встановлених законом, вдава-
тися до обмеження прав та свобод осіб. 

До особливостей міліції Ю.П. Соловей від-
носить: «озброєність, безпосередній примус, си-
лу – «від простого дотику до насильницького 
позбавлення життя» [2, с. 97]. 

А.Т. Комзюк наголошує на тому, що «на-
дане міліції право застосовувати силу для вико-
нання своїх обов’язків – її головна відмітна риса, 
що дозволяє міліції зайняти особливе місце в 
державній системі правоохорони» [3, с. 21]. 

Зважаючи на те, що «озброєність, безпосере-
дній примус, сила», на яких наголошує Ю.П. Соло-
вей [2, с. 97], «право застосовувати силу для вико-
нання своїх обов’язків», на чому акцентує увагу 
А.Т. Комзюк [3, с. 21], характерні й для інших пра-
воохоронних органів, особливими ознаками (риса-
ми) або відмітностями їх назвати не можна. Винят-
ком хіба що є порівняння міліції та інших правоо-
хоронних органів з іншими органами виконавчої 
влади, які не мають статусу правоохоронного. Зок-
рема, подібний висновок робить і сам А.Т. Комзюк, 
наголошуючи на тому, що правом застосування 
зброї в системі органів виконавчої влади наділена 
не тільки міліція. Це стосується і багатьох інших 
органів (СБУ, податкової міліції, митних органів, 
Прикордонних військ тощо) [3, с. 22].  

На подібну особливість, але уже не міліції, 
а органів внутрішніх справ, яка полягає у праві 
останніх «на застосування примусових заходів, у 
тому числі фізичної сили, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї», вказує О.П. Рябченко [4, с. 
9]. Крім того, вчена наголошує на тому, що «са-
ме за допомогою органів внутрішніх справ дер-
жава примушує осіб, які порушують загальноо-
бов’язкові правила у сфері громадського поряд-
ку, громадської безпеки, діяти так, як передбаче-
но законом, або, навпаки, утримуватись від дій, 
якщо закони держави і обов’язки людини не вико-
нуються добровільно» [4, с. 9], що також потребує 
певного уточнення, оскільки обов’язки з охорони 
громадського порядку та забезпечення громадської 
безпеки виконують не лише органи внутрішніх 
справ, а й інші правоохоронні органи та громадські 
формування правоохоронної спрямованості.  

О.М. Бандурка до особливостей органів 
внутрішні справ відносить такі: створюються й 
функціонують як апарат, підпорядкований орга-
нам державної влади; складаються з різних під-
розділів, які мають відповідні функції і повнова-
ження; багатоаспектний характер їх діяльності 

[5, с. 55, 56], які, на нашу думку, характерні й 
для будь-яких інших органів влади. У той же час 
варто погодитись з О.М. Бандуркою у тому, що 
особливість органів внутрішніх справ виявляється 
у характері мети їх діяльності та їх функцій, під 
якими автор пропонує розуміти «основні напрямки 
їх діяльності у процесі вирішення поставлених пе-
ред ними завдань, і які охоплюють собою сукуп-
ність способів, методів, прийомів і дій, за допомо-
гою яких виконуються завдання і досягаються цілі 
органів внутрішніх справ» [5, с. 60]. Варто також 
погодитись із запропонованим автором поділом 
таких функцій на три групи: основні, забезпечува-
льні та загального керівництва [5, с. 61].  

О.М. Куракін наголошує на тому, що «осо-
бливе правове становище ОВС в системі правоо-
хоронних органів зумовлюється обсягом і склад-
ністю їх компетенції при здійсненні правоохо-
ронних та організаційних функцій, а також тим, 
що на них покладається основний обсяг діяльно-
сті по боротьбі зі злочинністю та роботі з профі-
лактики й запобігання широкого кола злочинів… 
ОВС – найчисленніші серед інших правоохорон-
них органів України» [6, с. 91]. 

З таким розумінням особливостей ОВС у 
цілому можна погодитись, проте, їх перелік є 
дещо звуженим, а отже, потребує суттєвого до-
опрацювання на предмет його розширення. 

До особливостей ОВС автори відносять і та-
кі: їх воєнізованість; те, що до осіб, які зарахову-
ються до кадрів ОВС, пред’являються підвищені 
вимоги; діє близький до армійського порядок про-
ходження служби, присвоєння працівникам спеці-
альних звань, військова дисципліна, прийняття 
присяги; виконання ОВС широкого кола обов’язків 
щодо здійснення контролю за виконанням посадо-
вими особами та громадянами законодавчих та ін-
ших нормативних актів з питань забезпечення гро-
мадського порядку; наявність права та обов’язку 
здійснювати дізнання і попереднє слідство; вико-
ристання специфічних методів оперативно-
розшукової роботи і застосування до правопоруш-
ників спеціальних засобів впливу [7, c.102]. 

Щойно наведені особливості ОВС, як і пе-
реважна більшість з тих, які ми охарактеризува-
ли вище, на нашу думку, є не спеціальними, а 
загальними, які стосуються переважної більшості 
правоохоронних органів. 

Що стосується особливостей органів внут-
рішніх справ як об’єкта контролю, то такими на-
зиваються: «закритість від громадськості, особ-
ливо при прийнятті управлінських рішень, що є 
суттєвим гальмівним фактором на шляху демок-
ратичних перетворень» [8, с. 4]; «недостатнє, у 
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порівнянні з потребою, фінансування, труднощі 
в забезпеченні підрозділів системи МВС України 
грошовими і матеріальними ресурсами» [9, с. 3]; 
«мілітаризованість» (озброєність) міліції, особ-
ливий порядок прийняття та проходження служ-
би в органах міліції, підвищений соціально-
правовий захист працівників міліції» [7, с. 103]; 
«професійна підготовленість контингенту, осно-
вним призначенням якого є боротьба зі злочин-
ністю та ефективна охорона правопорядку» [10]. 

На нашу думку, дві перші «особливості» 
більш подібні до умов (факторів), що зумовлю-
ють необхідність функціонування системи конт-
ролю в органах внутрішніх справ. Дві останні 
«особливості» є загальними, оскільки стосуються 
усіх правоохоронних органів, на чому було акце-
нтовано увагу вище.  

Завершуючи характеристику ознак (рис) 
органів внутрішніх справ у цілому та як об’єктів 
контролю зокрема, пропонуємо об’єднати їх у 
дві групи: спеціальні, які характерні лише для 
органів внутрішніх справ, та загальні, які харак-
терні для всіх або для переважної більшості пра-
воохоронних органів. Першими (спеціальними) 
ознаками, на нашу думку, є такі: 

1. Мета утворення та функціонування ор-
ганів внутрішніх справ, яка, на жаль, не отрима-
ла належного законодавчого визначення. 

2. Система законодавства, яке регламентує 
діяльність органів внутрішніх справ. 

3. Специфічна організаційно-штатна стру-
ктура, яка нехарактерна іншим органам влади та 
правоохоронним органам, зокрема. 

4. Напрями правоохоронної діяльності ор-
ганів внутрішніх справ. 

5. Характер правоохоронних завдань, фу-
нкцій та обов’язків, які вони виконують, та прав, 
які вони реалізують. 

6. Виконання найбільшого кола завдань та 
функцій у порівняні з іншими правоохоронними 
органами. 

7. Найбільша кількість нарікань на профе-
сійну діяльність органів внутрішніх справ зі сто-
рони громадськості та суспільства. 

8. Наявність розгалуженої системи внутрі-
шньовідомчих та комплексних спеціалізованих 
органів (підрозділів, служб) з контролю за дотри-
манням чинного законодавства в діяльності ОВС. 

Вважаємо, що наведені вище спеціальні ознаки 
найбільш чітко та повно визначають особливості ор-
ганів внутрішніх справ як об’єкта контролю. 

До загальних ознак пропонуємо віднести такі: 
1. Мілітаризованість (озброєність). 
2. Примусовий характер переважної біль-

шості прав. 
3. Наявність права застосовувати примусові 

заходи, у тому числі й зброю. 
4. Особливий порядок прийняття та прохо-

дження служби, соціально-правового захисту 
персоналу органів внутрішніх справ. 

5. Наявність спеціальних звань та формено-
го одягу. 

6. Наявність суворої службової (військової) 
дисципліни. 

7. Наявність особливого режиму службової 
та державної таємниці. 

8. Специфічність методів та прийомів, які во-
ни використовують під час професійної діяльності. 

Більш детально охарактеризуємо саме спеці-
альні ознаки, які характерні лише для органів вну-
трішніх справ, у зв’язку з чим визначають особли-
вості органів внутрішніх справ як об’єкта контро-
лю. Так, однією з ознак, яка дає змогу визначити 
особливості ОВС як об’єкта контролю, є мета їх 
утворення та функціонування, яка, на жаль, не 
отримала належного законодавчого визначення. 
Варто погодитись з А.Т. Комзюком, який наголо-
шує на тому, що «чітке встановлення в норматив-
ному порядку… мети діяльності будь-якої держав-
ної структури, тим більше міліції, є обов’язковою 
умовою її нормального функціонування» [3, с. 20]. 

Частково мета діяльності органів внутріш-
ніх справу сформульована в ст. 1 Закону України 
«Про міліцію», в якій зазначено, що «міліція в 
Україні – державний озброєний орган виконавчої 
влади, який захищає життя, здоров’я, права і 
свободи громадян, власність, природне середо-
вище, інтереси суспільства і держави від проти-
правних посягань» [11]. 

Незважаючи на те, що міліція є лише од-
ним зі структурних підрозділів органів внутріш-
ніх справ, таке її розуміння можна взяти за осно-
ву під час визначення мети діяльності органів 
внутрішніх справ, яка, на нашу думку, полягає в 
реалізації державної політики у сфері охорони та 
захисту прав, свобод та законних інтересів фізи-
чних осіб, прав та законних інтересів юридичних 
осіб та інших колективних суб’єктів, інтересів 
суспільства і держави від злочинних та інших 
протиправних посягань. На перший погляд, може 
здатися, що така мета характерна й для інших 
правоохоронних органів, але це не так, оскільки 
специфіка інших правоохоронних органів поля-
гає у протидії окремим видам злочинів та право-
порушень: податковим (Державна податкова 
служба України), митним (Державна митна слу-
жба України), протипожежним (органи держав-
ного пожежного нагляду), вчиненим у місцях 
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дислокації військових частин, у військових на-
вчальних закладах, установах та організаціях 
(Військова служба правопорядку у Збройних Си-
лах України), пов’язаним з посяганням на націо-
нальну безпеку та територіальну цілісність нашої 
держави (Служба безпеки України), протидією 
зовнішнім загрозам національній безпеці Украї-
ни, життю, здоров’ю її громадян та об’єктам 
державної власності за межами України (Служба 
зовнішньої розвідки України), забезпеченням 
недоторканості державного кордону (Державна 
прикордонна служба України), забезпеченням 
нормального функціонування органів державної 
влади України, безпеки посадових осіб та спеці-
ально визначених об’єктів (Управління держав-
ної охорони), із протидією розвідувальній діяль-
ності іноземних служб (Розвідувальний орган 
Міністерства оборони України), із протидією 
злочинам  та іншим правопорушенням, вчиненим 
в місцях позбавлення волі (Державна криміналь-
но-виконавча служба України). 

На особливість органів внутрішніх справ як 
об’єкта контролю вказує система законодавства, 
яке регламентує їх діяльність. Основна особли-
вість такого законодавства, на жаль, має негати-
вний характер, оскільки органи внутрішніх 
справ, незважаючи на тривалу історію функціо-
нування, відомчі традиції, власну організаційно-
штатну структуру, тощо, залишаються єдиними 
правоохоронними органами, діяльність яких не 
врегульована окремим законодавчим актом – За-
коном України «Про органи внутрішніх справ», 
проект якого більше десяти років знаходиться у 
Верховній Раді України. Причин неприйняття 
такого законодавчого акту багато, частково вони 
визначені в проекті Концепції реформування си-
стеми органів Міністерства внутрішніх справ 
України [12], головними з яких є: по-перше, від-
сутність загальної узгодженої концепції рефор-
мування всієї правоохоронної системи України; 
по-друге, неврахування інтересів інших правоо-
хоронних органів під час реформування ОВС 
України, наслідком чого стало «перетягування» 
повноважень та компетенції від одних правоохо-
ронних органів до інших.  

Наприклад, в одному із проектів Закону 
України «Про органи внутрішніх справ України» 
до структури ОВС пропонувалося включити під-
розділи Державної прикордонної служби та ор-
ганів пожежної безпеки [13, с. 5]. На нашу дум-
ку, передання зазначених підрозділів до структу-
ри ОВС недоцільне з таких міркувань: по-перше, 
це суперечить основним Положенням Концепції 
розвитку системи Міністерства внутрішніх 

справ, в якій йдеться про звільнення ОВС від де-
яких невластивих функцій; по-друге, діяльність 
підрозділів Державної прикордонної служби й 
органів пожежної безпеки пройшла перевірку 
часом і показала позитивні результати, з одного 
боку, з іншого – ці підрозділи мають відповідні 
практичні напрацювання з підготовки персоналу, 
спеціалізовані навчальні заклади з матеріально-
технічною базою [14, с. 95] 

Ми поділяємо висловлену у науковій літера-
турі точку зору про те, що «додаткового вивчення 
й обґрунтування потребує пропозиція щодо підпо-
рядкування Міністерству внутрішніх справ Держа-
вної прикордонної служби й органів пожежної без-
пеки, оскільки пріоритетним у діяльності органів 
внутрішніх справ завжди було і має залишитися 
спрямування зусиль на виконання основного за-
вдання – забезпечення реалізації, охорони та захис-
ту прав, свобод і законних інтересів фізичних осіб 
та прав і законних інтересів юридичних осіб від 
протиправних посягань, і, як наслідок, – позбав-
лення їх від невластивих функцій [15, с. 262]. 

Проектом Закону України «Про органи внут-
рішніх справ», внесеним народним депутатом 
України Г.Г. Москалем, пропонується більш розга-
лужена структура органів внутрішніх справ Украї-
ни, яка складатиметься з: національної міліції; 
Служби досудового слідства; Національної гвардії 
МВС України; Державної прикордонної служби 
МВС України; Державної служби пожежної безпе-
ки і порятунку МВС України; Державної міграцій-
ної служби; Антикорупційного бюро [16], і яка, 
знову ж таки, зачіпає інтереси інших правоохорон-
них відомств, зосереджує переважну більшість 
правоохоронних напрямів в одному правоохорон-
ному органі, що на нашу думку, є недопустимим. 

Отже, з одного боку, органи внутрішніх 
справ існують де-факто та де-юре, оскільки про 
них згадується у значній кількості законодавчих і 
підзаконних актів, з іншого – їх правовий статус й 
досі є чітко невизначеним. На практиці за основу 
для характеристики правового статусу ОВС бе-
реться Закон України «Про міліцію», що, на нашу 
думку, є необґрунтованим, оскільки міліція є лише 
одним, хоча і найбільшим за об’ємом виконуваних 
завдань, кількістю працівників, служб і підрозділів, 
матеріально-технічним оснащенням тощо, структу-
рним підрозділом органів внутрішніх справ. Крім 
міліції, до структури ОВС входять: з’єднання, війсь-
кові частини, підрозділи, установи внутрішніх військ; 
навчальні заклади, науково-дослідні установи, підп-
риємства й установи забезпечення [14, с. 95]. 

Законодавче забезпечення правоохоронної 
діяльності ОВС досить різноманітне. Воно сто-
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сується як внутрішньо-організаційної, так і їх 
зовнішньої діяльності, залежить від суб’єкту 
прийняття нормативно-правового акту, предмету 
правового регулювання, галузі права та багатьох 
інших підстав. У зв’язку з цим доцільною буде 
його класифікація за такими критеріями: його 
спрямування, суб’єкт реалізації, предмет право-
вого регулювання, галузь права, сфера дії (впли-
ву), зміст, гласність, вид правоохоронної діяль-
ності органів внутрішніх справ. Зазначені крите-
рії вказують на окремі «напрями законодавчого 
забезпечення ОВС», під якими пропонуємо ро-
зуміти сфери (види) їх правоохоронної діяльнос-
ті, які регулюються законодавчими та підзакон-
ними нормативно-правовими актами [17, с. 83]. 

Однією з особливостей органів внутрішніх 
справ як об’єкта контролю є їх специфічна орга-
нізаційно-штатна структура, яка нехарактерна 
іншим правоохоронним органам. Наприклад, За-
коном України «Про загальну структуру і чисе-
льність Міністерства внутрішніх справ України» 
затверджено таку загальну структуру Міністерс-
тва внутрішніх справ України: Міністерство вну-
трішніх справ України – центральний орган управ-
ління; державні департаменти у складі Міністерст-
ва внутрішніх справ України як урядові органи 
державного управління за окремими напрямами 
службової діяльності, визначеними Кабінетом Мі-
ністрів України; головні управління, управління 
Міністерства внутрішніх справ України в Автоно-
мній Республіці Крим, областях, містах Києві та 
Севастополі, управління, відділи Міністерства вну-
трішніх справ України на транспорті; міські, ра-
йонні управління та відділи, лінійні управління, 
відділи, відділення, пункти; підрозділи судової мі-
ліції; підрозділи місцевої міліції; з’єднання, війсь-
кові частини, підрозділи, установи внутрішніх 
військ; навчальні заклади, науково-дослідні уста-
нови, підприємства та установи забезпечення [18]. 

На специфіку органів внутрішніх справ як 
об’єкта контролю вказують напрями їх правоо-
хоронної діяльності, які є похідними від струк-
тури центрального апарату МВС [19] та його ре-
гіональних місцевих органів [20]. 

Сказане стосується характеру завдань, функцій 
та обов’язків, які виконують працівники ОВС, і прав, 
що вони реалізують, які за обсягом значно ширші, 
порівняно із завданнями, функціями, обов’язками та 
правами, які виконують працівники інших правоохо-
ронних органів, що, відповідно, і викликає найбільшу 
кількість нарікань на їх професійну діяльність з боку 
громадськості та суспільства. 

Однією з особливостей органів внутрішніх 
справ як об’єкта контролю, яка нехарактерна ін-

шим правоохоронним органам, є наявність роз-
галуженої системи внутрішньовідомчих спеціа-
лізованих органів (підрозділів, служб) з контро-
лю за дотриманням чинного законодавства в дія-
льності ОВС, а саме: підрозділів внутрішньої 
безпеки, документального забезпечення та ре-
жиму, контрольно-ревізійної роботи, інспекцій з 
особового складу тощо, а головне Управління 
моніторингу дотримання прав людини в діяльно-
сті органів внутрішніх справ у структурі центра-
льного апарату МВС України [21], та мобільних 
груп з питань дотримання прав людини в діяль-
ності територіальних органів і підрозділів внут-
рішніх справ [22]. Наприклад, у 2009 році мобі-
льними групами було здійснено 174 виїзди (сі-
чень – 20, лютий – 38, березень – 38, квітень – 
40, травень – 38). Порівняно з аналогічним пері-
одом 2008 року (65 виїздів) кількість виїздів зро-
сла майже в 2,5 рази, під час них було виявлено 
значну кількість недоліків у діяльності ізоляторів 
тимчасового утримання [23]. 

Висновок. Отже, органи внутрішніх справ 
є найбільшою за обсягом завдань і кількістю пе-
рсоналу правоохоронною структурою, що потре-
бує розгалуженої й ефективної системи контро-
лю за її діяльністю. 
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To the feature of organs of internal affairs as object control 

Summary 
The general and special signs of organs of internal affairs are determined as a control object. Get to suggestion in 

relation to the improvement of current legislation on investigated questions. 
О.М. Музичук 

Особенности органов внутренних дел как объекта контроля 
Аннотация 

Определяются общие и специальные признаки органов внутренних дел как объекта контроля. Предоста-
вляются предложению относительно усовершенствования действующего законодательства по исследуемым 
вопросам. 
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ПОНЯТТЯ ВИЗНАЧЕНИХ ВИРОКІВ ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ США 
 

Розкрито сутність теоретичного поняття інституту визначених вироків за кримінальним законодавством 
США. Здійснено комплексний аналіз кримінальних законодавчих актів окремих штатів США, а також теорети-
чних наукових праць американських юристів-пенологів з оптимізації призначення покарання у вигляді позбав-
лення волі у США.  

 
Постановка проблеми. За часи незалеж-

ності України забезпечення реалізації цілей по-
карання і принципів його призначення стало 
найбільш пріоритетним із завдань кримінально – 
правової політики держави, а реформування са-
мої системи покарань проводиться у відповідно-
сті з європейськими та світовими стандартами. 
Раціональніше і доцільніше було б використання 
досвіду, якого набули зарубіжні країни у сфері 
пенітенціарії, що полегшило б розвиток і відхи-
лило б спроби створення нових інститутів кримі-
нального права. Необхідно відзначити, що аме-
риканський підхід, щодо застосування покарань 
напрочуд відрізняється багатоальтернативністю та 
гнучкістю. Враховуючи активізацію українсько-
американських відносин, було б доцільно врахува-
ти та дослідити систему призначення покарань, яка 
в теперішній час існує і застосовуються у США. 
Одним із найпоширеніших видів покарання у 
США є позбавлення волі, що заслуговує на додат-
кову і особливу увагу. Детальний розгляд призна-
чення даного виду кримінального покарання, пози-
тивно вплине на подальше вдосконалення та роз-
виток призначення цього покарання в Україні. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Системному дослідженню основних інститутів 
Загальної та Особливої частин кримінального 
права, визначенню видів покарань а також су-
часних тенденцій кримінально-правової та кара-
льної політики в США в різні роки приділяли 
значну увагу російські та українські науковці 
Б.С. Никифоров, О.С. Никифоров, І.Д. Козочкін, 
Н.Ф. Кузнецова, О.О. Маліновський, А.В. 
Савченко, О.П. Шем’яков, І. В.Хохлова та інші, 
але комплексному висвітленню питання застосу-
вання системи визначених вироків у національ-
ному законодавстві США у сучасній науковій 
літературі України ще не підлягали. 

Метою статті є комплексний аналіз амери-
канської моделі оптимізації інституту позбавлення 
волі у США та особливості застосування системи 
визначених вироків за законодавством США. 

Виклад основного матеріалу. За криміна-
льним законодавством США тюремне ув’язнення 

займає центральне місце в системі кримінальних 
покарань. Під тюремним ув’язненням у США 
розуміють застосування покарання у вигляді по-
збавлення волі: довічно чи на певний строк [1, 
с.243]. Шупілов В.П., наводить іншу класифіка-
цію видів тюремного ув’язнення, відповідно до 
якої це покарання може бути: 1) короткостроко-
вим (зазвичай призначається за місдимінори на 
строк до 1 року); 2) тривалим (від кількох десят-
ків до кількох сотень років); 3) довічним (приз-
начається за найнебезпечніші фелонії або як аль-
тернатива смертної кари, або за сукупністю ви-
років і злочинів, або особі, яка має дві чи три су-
димості, в основному за фелонію) [2, с.84]. 

Характерне для законодавства США і за-
стосування як визначених, так і невизначених 
вироків, проте, за загальним правилом, максима-
льні терміни позбавлення волі не встановлюють 
ні федеральні закони, ні закони штатів.  

У середині 70-х років XX століття віра в 
доцільність медичної моделі покарання «тріт-
мент» (treatmеnt) і реабілітації, як цілі покаран-
ня остаточно похитнулася. Викликано це було як 
зростаючою недовірою до концепції «терапевтич-
ної держави» в цілому, так і відсутністю реальних 
доказів ефективності «виправних» програм [3, 
с.12]. Найбільший вплив на умонастрій вказала 
праця, видана в 1974 році, соціолога з Нью-
йоркського університету Роберта Мартінсона під 
назвою «Що ж працює? Питання і відповіді про 
тюремну реформу». У цій праці Р.Мартінсон наво-
дить результати аналізу 231 реабілітаційних про-
грам, які проведені у США в період з 1945 по 1967 
роки. За рідким винятком, витрачені зусилля не 
справляють ніякого впливу на рецидивізм - указує 
Мартінсон [4, с.7]. 

Американський пенолог Іахім Херман від-
значав, що різке зростання злочинності, особли-
во, зростаюча кількість насильницьких злочинів, 
злочинів на вулицях і міських околицях, органі-
зованої злочинності, злочинів, вчинених у стані 
алкогольного сп’яніння, і політична корупція при 
адміністрації президента Ричарда Ніксона, викли-
кали серйозну занепокоєність громадськості.         
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У великих містах люди більше не почувають себе в 
безпеці ні на вулицях, ні у власних будинках. 
Страх стати жертвою злочину і насильства зріс. 
Іншими словами, пошуки «закону і порядку» стали 
основним політичним питанням [5, с.148].  

Коли стало цілком зрозуміло, що медична 
модель покарання «трітмент» і реабілітація зло-
чинців як основна мета кримінального покарання 
не діє на рівень злочинності, але в той же час 
збільшує строки тюремного ув'язнення і розши-
рює межі системи кримінальної юстиції, постало 
питання про те, що перед покаранням може і по-
винна стояти інша мета. 

Професор Гарвардського університету Дж. 
Вілсон зазначав, що спроби зрозуміти і прибор-
кати зростання злочинності зриваються оптиміс-
тичними і нереалістичними висновками про 
людську натуру. Йому здається дивним, що «ми 
наполягаємо на тій точці зору, згідно з якою мо-
жна виявити і пом'якшити «причини» злочинно-
сті, що небезпечні злочинці можуть бути виправ-
лені, що поліцію можна якось примусити ловити 
швидше і більше злочинців, і що обвинувачі і 
судді володіють достатньою мудрістю для того, 
щоб змінити вироки відповідно до «потреб» пев-
ного злочинця» [6, с.172-173]. 

Критикована концепція виправлення посту-
пається своїм місцем оновленій концепції відплати 
(retribution) злочинцеві за вчинений злочин або 
«справедливо заслуженого» покарання. 

Відплата означає покарання правопоруш-
ника лише для того, щоб виразити засудження 
суспільством його поведінки, і не переслідує 
будь-яких «утилітарних» цілей покарання, до 
яких належить, зокрема ціль виправлення право-
порушника. Ідеї відплати за вчинене знайшли 
нове життя як концепція «справедливо заслуже-
ного покарання» (just desert punishment). Осно-
ву концепції складає ідея заслуженого покаран-
ня, метою якого є кара. Як відзначають Б. С. Ні-
кіфоров і Ф. М. Решетніков, що концепція «спра-
ведливо заслуженого» є оновленим варіантом 
теорії кари як єдиної мети покарання, оскільки 
вона заперечує «утилітарні» цілі покарання і, 
перш за все, дискредитувавши в американських 
умовах виправний ідеал [7, с.76]. 

Так, Ендрю фон Хірш у знаковій праці «Спра-
ведливість: вибір покарання» вказував, що той, хто 
порушує права інших, вчиняє зло і заслуговує на 
осуд, уповноважена на те влада має право вибирати 
відповідальність, яка виражає моральне несхвалення 
суспільства, а саме: покарання [8, с.382]. 

Відповідно до цього принципу покарання 
повинно відповідати тяжкості вчиненого злочину 

і призначатися тільки за заподіяну шкоду, а не 
для того, щоб досягти, перш за все, утилітарні 
цілі покарання – такі, як залякування, ізоляція, 
виправлення. Злочинці повинні бути покарані за 
свої протизаконні дії тому, що справедливість 
диктує, що вони заслужили це покарання. 

Ендрю фон Хірш так пише про справедли-
вість принципу «покарання повинно відповідати 
злочину»: «Принцип відповідності є вимогою 
справедливості, оскільки: 

- по-перше, цей принцип добре поєднуєть-
ся з буденними уявленнями людей про справед-
ливість. Покарання, які не відповідають тяжкості 
вчиненого злочину, розглядаються як, очевидно, 
несправедливі; 

- по-друге, цей принцип забезпечує те, що не 
робить жоден з утилітарних принципів призначен-
ня покарання, а саме те, що права покараної особи, 
не будуть принесені в жертву ради вигод інших 
осіб. Утилітарні теорії призначення покарання (за-
сновані на залякуванні, наприклад) можуть привес-
ти до того, що покарання злочинцеві може бути 
призначене суворіше, ніж він цього заслужив, як-
що цього потребують інтереси суспільства; 

- по-третє, цей принцип забезпечує те, що 
зі злочинцем поводяться відповідно до того, що 
він заслужив, що гарантується тяжкістю вчине-
ного злочину. Покарання включає осуд. Кримі-
нальне покарання є не тільки неприємним: воно 
також означає, що злочинець діяв незаконно і 
заслуговує за свої дії осуду. Іншими словами, зі 
злочинцем поводяться так, як він цього заслуго-
вує. Розмір неприємностей залежить від тяжкості 
вчиненого злочину» [8, с.383]. 

У рамках концепції справедливим пока-
рання буде лише у разі, коли його розмір прямо 
пропорційний тяжкості вчиненого злочину. Усі 
засуджені, визнані винними у вчиненні однотип-
них злочинів, повинні дістати однакове покаран-
ня. Суд у процесі призначення покарання не по-
винен враховувати які-небудь інші обставини, 
крім тяжкості вчиненого злочину. 

Концепція «справедливо заслуженого» по-
карання зміщує акценти зі злочинця на вчинений 
ним злочин. Суд і інші правоохоронні органи не 
здатні змінити засудженого. Завдання правоохо-
ронної системи полягає лише в тому, щоб забез-
печити справедливу кару кожному засудженому 
за вчинений ним злочин незалежно від соціаль-
но-психологічних якостей. 

Заперечувалася сама можливість викорис-
товувати засуджених в утилітарних цілях ради 
досягнення суспільного блага - ліквідації реци-
дивної злочинності. Відповідно до принципу 
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справедливості покарання передбачалося, щоб 
реальний строк покарання був наперед визначе-
ний вироком суду, а не в результаті сумнівних 
думок адміністрації відносно «виправлення» 
ув'язненого [9. с.352]. 

Єдиною додатковою обставиною, яку суд міг 
урахувати з метою правильної оцінки вчиненого ді-
яння, залишалися колишні судимості засудженого. 

Крім того, справедливим вважали тільки 
таке покарання, яке було призначене в умовах 
справедливого кримінального процесу. Тому 
природним наслідком розвитку концепції було 
надання широких процесуальних гарантій обви-
нуваченому на всіх стадіях кримінального про-
цессу, а також додаткова регламентація прав за-
суджених до позбавлення волі.  

Концепція справедливо заслуженого пока-
рання була реалізована в декількох взаємозв'яза-
них законодавчих ініціативах. Головним наслід-
ком повороту від концепції виправлення право-
порушника до концепції «справедливо заслуже-
ного» стала вимога заміни невизначених вироків 
новою системою визначених вироків з вузькими 
межами суддівського розсуду і зведенням до мі-
німуму широких повноважень комісії з умовно-
дострокового звільнення. На практиці виража-
ється в тому, що суд призначає чітко визначені 
строки позбавлення волі в межах встановленого 
законом вузького діапазону. 

Вона припускає призначення покарання в 
строго певному розмірі, що відображає тяжкість 
конкретного злочину, вчиненого засудженим. 

У багатьох штатах у середині 1970-х років 
починається робота з внесення окремих елемен-
тів визначених вироків у власні системи призна-
чення покарань.  

Першими штатами, які в нові Кримінальні 
кодекси внесли положення про визначені вироки, 
були Мен (з 1 травня 1976г.), Каліфорнія (з 1 ли-
пня 1977 р.), Індіана (з 1 липня 1977 р.).  

У штатах Каліфорнія, Індіана, Арізона, Ко-
лорадо використовувалися дві схеми структуриза-
ції призначення покарання за допомогою введення 
відносно-визначених санкцій з вузькими межами 
мінімального і максимального строку покарання. 

Перша схема застосовувалася у штаті Ка-
ліфорнія, де до нового Кримінального кодексу, 
прийнятого 01.07.1977г., були введені положення 
про визначені вироки, а також санкції, що перед-
бачають покарання в трьох розмірах. 

Ухваленню закону про визначені вироки в 
штаті Каліфорнія передувало створення в 1975 
році спеціальної комісії, до складу якої входили 
судді, аторнеї, громадські захисники, шефи і ше-

рифи поліції, метою якої було дослідження іс-
нуючих законів про невизначені вироки і пропо-
зицію відповідних змін.  

Активну участь у роботі комісії узяв відо-
мий пенолог, голова Американського інституту 
юстиції Річард Макгі, який запропонував один із 
проектів закону про визначені вироки в штаті 
Каліфорнія. У серії статей у журналі «Федераль-
на пробація» Р.Макгі відзначав, що існуюча різ-
номанітність мінімальних і максимальних стро-
ків покарання за різні злочини в законах штату 
приводить до загальної плутанини в тому, якими 
повинні бути вироки і який розсуд повинні мати 
суди і судді в перекладі невизначених вироків у 
вироки індивідуалізовані. На його думку, функція 
ухвали вироків повинна відповідати таким вимо-
гам: а) захищати суспільство; б) дотримувати права 
громадян; в) переконливо показувати, що вирок 
справедливий, законний, непідкупний, відповідний 
Конституції [10, с.3-8]. 

Для того, щоб усунути необ'єктивність і 
упередженість системи невизначених вироків, 
Р.Макгі запропонував змінену систему вироків, 
яка дає суддям абсолютний розсуд в рішенні пи-
тання про строк покарання і визначення дати 
умовно-дострокового звільнення, але при цьому 
основні положення про вироки повинні бути ре-
тельно розроблені в законі, а також, необхідно 
переглянути процедуру розгляду апеляцій і ство-
рити проміжну ланку - Суд Апеляцій. 

На його думку, проблема полягає не в 
юридичному розсуді, а в зловживанні ним або в 
упередженому його використанні, а юстиція є 
унікально обладнаною системою для того, щоб 
привести процес ухвали вироків у повну відпові-
дність до закону, якщо буде встановлена відпові-
дна система контролю за вироками суддів. 

Треба відзначити, що багато в чому пропози-
ції Р. Макгі збігаються з відповідними положення-
ми про визначені вироки в Кримінальному кодексі 
Каліфорнії. Так, Р. Макгі запропонував розділити 
покарання за злочини на три класи вироків. Пер-
ший клас установлюється для злочинців, засудже-
них на строк більше двох років тюремного 
ув’язнення. Другий клас – менше двох років тюре-
много ув’язнення, для тих, кому призначений ви-
рок за цим класом, не мают права на апеляцію. 
Третій клас передбачає вироки на строки від 6 мі-
сяців, але не більше 12 місяців тюремного ув’яз-
нення, за яким слідує період пробації. Він називає 
свій план «планом з максимумом справедливості та 
мінімумом непослідовності» [11, с.80-85]. 

У ході роботи комісія прийшла до виснов-
ку, що філософія «трітмент» і система невизна-
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чених вироків нездійсненна, і що реабілітаційна 
модель виправлення злочинців створює значно 
більше проблем, ніж їх розв’язує. Праця цієї ко-
місії закінчилася створенням проекту закону, 
який істотно змінив практику ухвали вироків в 
штаті Каліфорнія. 

Згідно зі ст. 1170(а) (1) Кримінального ко-
дексу штату Каліфорнії, метою позбавлення волі 
за вчинення злочину є покарання, і вона макси-
мально досягається шляхом призначення строків 
позбавлення волі, відповідних тяжкості злочину, 
при забезпеченні одноманітності заходів пока-
рання, що призначаються за одні і ті ж злочини, 
вчинені при схожих обставинах. Згідно зі ст. 17 
КК штату Каліфорнія, фелонії поділені на чотири 
категорії. Кожній категорії встановлено три види 
вироків (строків) і суддя може вибрати один з 
трьох законодавчо встановлених вироків (стро-
ків) відповідно до тяжкості вчиненого злочину й 
обставин його скоєння. Наприклад, відповідно до 
статті 461 КК Каліфорнія, за здійснення крадіж-
ки зі зломом першого ступеня в законі встанов-
лені такі строки позбавлення волі – два роки, чо-
тири роки і шість років. Якщо суддя виявить у 
справі обставини, що пом’якшують покарання, 
він повинен призначити дворічний строк тюремно-
го ув'язнення. Якщо ж існують обставини, що об-
тяжують покарання, він повинен вибрати шестирі-
чний термін тюремного ув'язнення. Передбачаєть-
ся, що, призначаючи покарання за злочин без об-
тяжливих і пом'якшувальних обставин, суд обирає 
середній розмір покарання. У нашому прикладі суд 
повинен призначити покарання у вигляді тюремно-
го ув’язнення строком на чотири роки. Крім того, 
покарання може зменшуватися на ¼ строку, доб-
рою поведінкою і добровільною участю у програ-
мах «трітмент». 

У новому КК штату Каліфорнія замість Ра-
ди у справах дорослих і Жіночої служби за ви-
значенням строків умовно-дострокового звіль-
нення для жінок створений новий орган 
Community Board Relaxe. Цей орган складається 
з семи осіб і має такі функції: по-перше, визначає 
строки тюремного ув'язнення для осіб, засудже-
них на невизначений строк (для тих категорій 
злочинців, для яких у новому КК штату Каліфо-
рнія збережений невизначений вирок –за злочи-
ни, що привели до смерті, за викрадання людей і 
деякі інші); по-друге, розгляд вимог засуджених, 
які оспорюють питання щодо зменшення їх стро-
ку покарання; по-третє, розгляд апеляцій про стро-
ки й умови умовно-дострокового звільнення під 
нагляд. Крім того, новий орган має право на вимо-
гу Бюро виправних установ збільшити строк пока-

рання для тих осіб, які особливо небезпечні для 
суспільства (вбивці, ґвалтівники та інші). 

Слід звернути увагу на завдання, закріпле-
не за Юридичною радою штату Каліфорнія, а 
саме, встановлення основних положень про ви-
голошення вироків і нагляд за їх виконання. Тоб-
то робиться спроба звести до мінімуму невідпо-
відності у вироках. 

Ще однією істотною відзнакою положень 
про визначені вироки в КК штату Каліфорнія є 
вимога, що суддя, який виносить вирок, зобов'я-
заний указати причини призначення саме цього 
строку тюремного ув’язнення. 

 За наявності пом'якшувальних або обтя-
жливих обставин, передбачених кримінальним 
законом, суд має право вибрати відповідно мен-
ший або більший розмір покарання з указаних у 
санкції за даний злочин. 

Друга схема структуризації призначення 
покарання застосовується з 1970-х рр. в Арізоні, 
Колорадо, Іллінойсі, Індіані та Північній Каролі-
ні. До Кримінальних кодексів даних штатів були 
внесені поправки, які встановили межі розмірів 
покарань для кожного злочину. На відміну від 
схеми структуризації призначення покарання, 
яка застосовувалася в Каліфорнії, тут судам на-
дано більше можливостей для індивідуалізації 
покарання. Так само, як і в Каліфорнії, передба-
чалося, що суд при призначенні покарання за 
злочин без пом'якшувальних або обтяжливих 
обставин вибиратиме середній розмір покарання.  

У вказаних штатах суд самостійно визначав 
розмір, виходячи з установлених у законі меж 
середнього розміру покарання. У законі також 
передбачалися максимальний і мінімальний роз-
мір покарання за скоєння даного злочину з обтя-
жливими або пом'якшувальними обставинами. 
Максимальний і мінімальний розмір покарання 
також були закріплені в Кримінальному кодексі 
в певних межах. 

Виходячи з проведенного аналізу застосування 
визначених вироків у кримінальному законодавстві 
США, можна зробити такі висновки.  

1. По-перше, в основу тюремного ув’яз-
нення як «справедливо заслуженого покарання» 
покладений принцип «покарання повинне відпо-
відати злочину», що на практиці виражається в 
тому, що суд призначає чітко визначені строки 
позбавлення волі в межах установленого законом 
вузького діапазону. Можливе зменшення або 
збільшення строку покарання за наявності обтя-
жуючих або пом'якшуючих обставин, що відкри-
ває можливість для суддівського свавілля. 
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2. По-друге, здійснена в 70-х роках XX сто-
ліття реформа кримінального права США в області 
ухвали вироків носить половинчастий характер. По-
зитивним результатом реформи слід визнати відмову 
від системи невизначених вироків, унаслідок чого 
злочинець знає точний розмір покарання у момент 
проголошення вироку, а негативним результатом є 
збереження широкої свободи тюремної адміністрації 
у визначенні долі ув'язненого. 

Питання вивчення практики призначення 
та застосування визначених вироків у США і 
можливість їх запровадження в Україні повинні 
стати предметом серйозного наукового дослі-
дження й обговорення в рамках реалізації Кон-
цепції реформування кримінальної юстиції, за-
твердженої Указом Президента України 
№311/2008 від 08.04.2008 р., як одного із ключо-
вих положень реформи вітчизняної системи кри-
мінального судочинства, проте з урахуванням як 
позитивного досвіду, так і недоліків. На наш по-
гляд, елементи системи визначених вироків 
посилять відповідальность за злочини, вчинені 
особами, що були раніше засуджені за вчинення 
навмисних тяжких чи особливо тяжких злочинів. 
Зокрема, вважається за доцільне внесення до КК 
України спеціальних норм, якими передбача-
лося б призначення більш суворих покарань 
особам, що вчинили рецидив тяжких та особливо 
тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи, 
а також злочинів, пов’язаних з організованою 
злочинною діяльністю, зокрема у сфері незакон-
ного обігу наркотичних речовин, і злочинів 
териристичної спрямованності.  
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ГЕОГРАФІЯ  УМИСНИХ  ВБИВСТВ  В  УКРАЇНІ 
 
Досліджується просторово-часові особливості умисних убивств в Україні за період 2005-2009 років, за 

допомоги аналізу: 1) коефіцієнтів умисних убивств в Україні в регіонах та регіональних зонах; 2) співвідно-
шення кількості умисних убивств кожного регіону і регіональної зони України в загальній кількості умисних 
убивств по Україні; 3) просторо-часових змін у структурі умисних убивств в Україні в розрізі регіональних зон 
і в регіональних зонах у розрізі регіонів. 

Ключові слова: злочинність, умисні вбивства, географія умисних убивств. 
 
Постановка проблеми. Згідно зі ст. 3 

Конституції України, життя людини визнається в 
Україні найвищою соціальною цінністю [1, ст.3], 
у зв'язку з чим законодавець передбачив кримі-
нальну відповідальність за протиправне заподі-
яння смерті людині, в тому числі й умисне (ст. 
115 Кримінального кодексу України) [2, ст.115]. 
Ефективність протидії умисним убивствам, вва-
жаємо, прямо залежить від правильності та все-
бічності їх кримінологічної характеристики, яка 
полягає у визначенні не тільки основних їх пока-
зників (рівень, коефіцієнт, питома вага, динаміка 
тощо), а й їх просторово-часових особливостей. 
У зв'язку з чим переконані в актуальності дослі-
дження географії умисних убивств в Україні. 

Ступінь наукової розробки. Проблемі ха-
рактеристики умисних убивств приділяли увагу 
такі фахівці в галузі кримінального права та 
кримінології, психології та психіатрії: 
А.І.Алексеев, Ю.М. Антонян, М.І. Бажанов, В.І. 
Бобков, С.В. Бородін, О.А. Герцензон, М.Ю. Ва-
луйська, В.В. Голіна, В.В. Гульдан, Б.Л. Гуль-
ман, І.М. Даньшин, А.І. Долгова, В.М. Дрьомін, 
М.І. Енікєєв, А.Е. Жалінський, А.П. Закалюк, 
А.Ф. Зелінський, О. М. Ігнатов, І.І. Карпець, 
М.Й.Коржанський, В.В. Корідзе, О.М. Костенко, 
Є.К. Краснушкін, В.М.Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, 
О.М. Литвак, В.В. Лунеєв, В.В. Матвійчук, Г.Г. 
Мошак, М.І. Панов, О.Р. Ратінов, В.В. Сташис, 
В.Я. Тацій, С.С. Яценко. Однак більшість з них не 
приділяли достатньої уваги характеристиці прос-
торово-часових особливостей умисних вбивств, що 
обумовило вибір цього дослідження.  

У зв'язку з цим автор поставив за мету да-
ної статті дослідити географію умисних вбивств 
в Україні, а саме: просторово-часові особливості 
умисних убивств, які вчинені на території Украї-
ни за період 2005-2009 років. Мета статті зумо-
вила виконання таких завдань, які полягають в 
аналізі: 1) коефіцієнтів умисних убивств в Укра-
їні в регіонах і регіональних зонах за період 
2005-2009 років; 2) відношення частки кількості 

умисних убивств кожного регіону і регіональної 
зони України в загальній кількості умисних 
вбивств по Україні за період 2005-2009 років;    
3) просторо-часових змін в структурі умисних 
вбивств в Україні в розрізі регіональних зон і в 
регіональних зонах у розрізі регіонів за період 
2005-2009 років. 

Виклад основного матеріалу. На першо-
му етапі дослідження ми зробили вибірку даних 
про кількість населення по Україні в регіональ-
ному розрізі. Для цього ми взяли дані Державно-
го комітету статистики України за період з 1 січ-
ня 2005 року до 1 січня 2010 року [9; 10; 11; 12; 
13; 14], що дало можливість визначити середню 
наявну кількість населення для кожного регіону 
України (Таблиці № 1). 

На другому етапі дослідження ми зробили 
вибірку даних про кількість умисних убивств, 
учинених на території Україні, в регіональному 
розрізі за 2005-2009 роки. Таку вибірку ми зро-
били з відомостей про стан та структуру злочин-
ності в Україні, зібраних Міністерством внутрі-
шніх справ України [5; 6; 7; 8]. 

На третьому етапі нами проводиться роз-
рахунок коефіцієнта і питомої ваги умисних 
убивств (і замахів) у період з 2005 по 2009 pp. по 
Україні в регіональному розрізі. 

Оскільки коефіцієнт - це відношення кіль-
кості злочинів, учинених на певній території (чи 
на певній адміністративно-територіальній оди-
ниці) за означений період часу до заздалегідь 
зумовленої кількості населення, що мешкає на 
тій самій території чи на тій самій адміністрати-
вно-територіальній одиниці [15, с. 33], автор 
провів розрахунок коефіцієнта зґвалтувань на 10 
000 населення, результати  якого відобразив у 
Таблиці 2. В результаті аналізу отриманих даних, 
враховуючи співвідношення коефіцієнту умис-
них вбивств кожного регіону до коефіцієнту 
умисних вбивств по Україні, ми можемо провес-
ти поділ регіонів України на регіони «високого 
ризику»  і регіони «зниженого ризику». Так, до 



Географія умисних убивств в Україні 

110 Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 522. Правознавство. 

групи регіонів «високого ризику» можна віднес-
ти регіони, де коефіцієнт умисних вбивств вище 
за коефіцієнт умисних вбивств по Україні. Отже, 
за період 2005-2009 років такими регіонами бу-
ли: Донецька, Миколаївська, Кіровоградська, 
Одеська, Луганська, Запорізька, Чернігівська об-
ласті. Крім того, сюди віднести і такі регіони, які 
перебували в цій групі тривалий проміжок часу: 
Київська (крім 2007 року), Херсонська (2009), 
Харківська (2007, 2009), Житомирська (2005, 
2009), Дніпропетровська області (2005, 2006) та 
м. Севастополь (2007). До зони «зниженого ризи-
ку», де коефіцієнт умисних убивств нижче за кое-
фіцієнт умисних вбивств по Україні, можна віднес-
ти такі регіони: Сумська, Тернопільська, Івано-
Франківська, Рівненська, Закарпатська, Львівська, 
Чернівецька, Волинська, Вінницька, Хмельницька, 
Черкаська, Полтавська області та м. Київ. 

Оскільки питома вага - це відношення 
окремого виду або групи злочинів до загальної 
величини злочинності [4, с.162], проведемо роз-
рахунок частки кількості умисних убивств кож-
ного регіону України в загальній кількості умис-
них убивств по Україні за кожний рік періоду 
2005-2009 років. Отримані результати відобра-
жені в Таблиці 3. Аналіз отриманих даних дозво-
ляє стверджувати, що найбільша питома вага 
умисних вбивств за останні 5 років по Україні 
спостерігається у Донецькій (16,98%), Дніпропе-
тровській (8,23%), Луганській (6,51%), Одеській 
(6,28) і Харківській (6,15) областях відносно за-
гального числа умисних убивств по Україні. 

На четвертому етапі необхідно згрупува-
ти регіони в регіональні зони за географічними 
показниками. На цьому етапі умовно розподіли-
мо Україну на 5 регіональних зон, за географіч-
ними й історичними особливостями, які склались 
у минулому й офіційно вживаються у наш час по 
відношенню до сукупності областей, які межу-
ють між собою і пов'язані історично й економіч-
но: 1) Західна Україна (Львівська, Івано-Фран-
ківська, Закарпатська, Тернопільська, Чернівецька, 
Волинська і Рівненська області); 2) Північна Укра-
їна (Житомирська, Сумська, Чернігівська, Київська 
області і місто Київ); 3) Центральна Україна (Він-
ницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полта-
вська і Черкаська області); 4) Південна Україна 
(Запорізька, Херсонська, Одеська, Миколаївська 
області, Автономна республіка Крим і місто Севас-
тополь) і 5) Східна Україна (Донецька, Луганська й 
Харківська області). 

На п'ятому етапі, використовуючи дані, 
отримані на попередніх етапах, вважаємо за мо-
жливе провести розрахунок середнього коефіціє-

нта умисних убивств по регіональних зонах 
України за період 2005-2009 років (Таблиця 4).   
У результаті аналізу отриманих даних, врахову-
ючи співвідношення коефіцієнта умисних 
убивств кожної регіональної зони до коефіцієнта 
умисних убивств по Україні, можемо віднести до 
групи «високого ризику» регіональні зони, де 
коефіцієнт умисних убивств вищий за коефіцієнт 
умисних убивств по Україні. За період 2005-2009 
років такими регіональними зонами були: 1) Схід-
на Україна і 2) Південна Україна. До зони «пони-
женого ризику», де коефіцієнт умисних убивств 
нижче за коефіцієнт умисних убивств по Україні, 
можна віднести такі регіональні зони: 1) Західна 
Україна; 2) Північна Україна; та 3) Центральна 
Україна, окрім 2009 року, в якому коефіцієнт уми-
сних убивств цієї регіональної зони перевищив ко-
ефіцієнт умисних убивств по Україні. 

Використовуючи дані з таблиці 3 є можли-
вість вирахувати питому вагу умисних вбивств 
регіональних зон України, виділених нами, за 
кожен рік періоду 2005-2009 років (Таблиця 5).  
У регіональній зоні «Східна Україна» відсоток 
питомої ваги умисних убивств має тенденцію до 
зменшення в 2009 році порівняно з 2008 роком. 
У цілому за період 5 років ця регіональна зона 
характеризується поступовим зростанням відсо-
тка умисних убивств у Донецькій та Луганській 
областях і поступовим зменшенням, крім 2009 
року, у Харківській області. У регіональній зоні 
«Південна Україна» відсоток питомої ваги умис-
них убивств характеризується поступовим змен-
шенням протягом останніх 5 років в АР Крим, 
Одеській і Миколаївській областях, місті Севас-
тополь (крім 2008 року), а також Херсонській 
області, починаючи з 2007 року. А у Запорізькій 
області спостерігається щорічне зростання відсо-
тка умисних убивств (крім 2007 року). У регіо-
нальній зоні «Центральна Україна» відсоток пи-
томої ваги умисних убивств у 2009 році підви-
щився порівняно з 2008 роком, що свідчить про 
«міграцію» умисних убивств у дану регіональну 
зону з інших регіональних зон. Зменшення відсо-
тка питомої ваги умисних убивств у цій регіона-
льній зоні спостерігається в кожному регіоні зо-
ни (крім Вінницької області). У регіональній зоні 
«Північна Україна» відсоток питомої ваги умис-
них убивств у період 2005-2007 років характери-
зувався поступовим зменшенням, крім Жито-
мирської і Чернігівської областей, де в цей пері-
од спостерігалося зростання відсотка питомої 
ваги умисних убивств. У період 2007-2009 років 
у Київській області і місті Києві відсоток умис-
них убивств почав стрімко зростати, в Чернігів-
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ській і Сумській областях він залишився на від-
носно сталому рівні, і тільки в Житомирській 
області відбулося зменшення відсотка питомої 
ваги умисних убивств. У регіональній зоні «Захі-
дна Україна» відсоток питомої ваги умисних 
убивств за останні роки зменшився у всіх регіо-
нах, крім Львівської області. У цілому кожний 
регіон регіональної зони Західна Україна відзна-
чається сталістю показника питомої ваги умис-
них убивств, і значних коливань не спостеріга-
ється (Діаграма 2). 

Аналіз отриманих даних дозволяє зроби-
ти такі висновки. 

1. Можна стверджувати, що найбільша се-
редня питома вага умисних убивств за останні 5 
років по Україні спостерігається у Східній Укра-
їні (29,66%), а найменша питома вага - у Західній 
Україні (9,97%) (Діаграма 1). За останні 2 роки 
спостерігається «міграція» умисних убивств з 
Західної, Східної та Південної до Центральної й 
Північної регіональних зон. 

2. За період 2005-2009 років найбільша кі-
лькість умисних убивств в Україні вчинена у 
двох її регіональних зонах: 1) «Східна Україна» 
(29,66%); 2) «Південна Україна» (23,17%), що у 
своїй сукупності складають більше половини від 
усіх умисних убивств, учинених на території 
України (52, 83%). Інша половина умисних 
убивств припадає на три інші регіональні зони: 
1) «Центральна Україна» (18,84%); 2) «Північна 
Україна» (16,39%);  3) Західна Україна (9,97%) 
(Таблиця №5). 

3. Протягом 2005-2009 років зафіксовано 
«внутрішньо зонну міграцію» умисних убивств. 
У регіональній зоні «Східна Україна»: з Харків-
ської обл. (-0,70%) – в Луганську (+0,27%) і До-
нецьку (+0,07%) області. У регіональній зоні 
«Південна Україна»: з Одеської обл. (-1,06%), 
Миколаївської обл. (-0,44%), Херсонської обл.   
(-0,40%), АР Крим (-2,18%) і міста Севастополь 
(-0,08%) – в Запорізьку обл. (+1,26%). У регіона-
льній зоні «Центральна Україна»: з Полтавської 
(-0,32%) і Вінницької (-0,10%) областей – в 
Дніпропетровську (+2,14%), Кіровоградську 
(+0,53%) і Черкаську (+0,08%) області. У регіо-
нальній зоні «Північна Україна»: з Сумської       
(-0,71%) і Житомирської (-0,16%) областей – в 
Чернігівську обл. (+0,11%), Київську обл. 
(+0,07%) і місто Київ (+1,16%). У регіональній 
зоні «Західна Україна»: з Закарпатської (-0,49%), 
Тернопільської (-0,31%), Чернівецької (-0,16%), 
Івано-Франківської (-0,13%) і Львівської (-0,12%) 
областей – в Рівненську (+0,38%) та Волинську 
(+0,23%) області (Діаграма №2). 

4. У цілому по Україні на рівні регіональних 
зон спостерігається «міграція» умисних убивств з 
регіональних зон «Південна Україна» (-2,81%),  
«Східна Україна» (-0,37%), «Західна Україна»        
(-0,10%) - в Центральну (+2,42%), і Північну 
(+0,74%) регіональні зони (Діаграма 2). 

5. Середній коефіцієнт умисних убивств 
регіональної зони  «Східна Україна» (0,89)  і 
«Південна Україна» (0,76) вище за середній кое-
фіцієнт умисних вбивств по Україні (0,63), що 
дозволяє віднести їх до групи високого ризику. 
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Geography of Intentional Murders in Ukraine 
Summary 

In this article the author investigates the spatiotemporal peculiarities of the intentional murders in 
Ukraine in the period of 2005-2009, using the analysis of: 1) the coefficients of intentional murders in 
regions and regional areas; 2) the pertain of intentional murders amount of every Ukrainian region and 
regional area to the general amount of intentional murders in Ukraine; 3) the spatiotemporal changes in the 
structure of intentional murders in Ukraine in the selection of regional areas and in regional areas in the 
selection of regions. 
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География умышленных убийств в Украине 
Аннотация 

Исследуются пространственно-временные особенности умышленных убийств в Украине за пе-
риод 2005-2009 годов при помощи анализа: 1) коэффициентов умышленных убийств в Украине в ре-
гионах и региональных зонах; 2) соотношения количества умышленных убийств каждого региона и 
региональной зоны Украины в общем количестве умышленных убийств по Украине; 3) пространст-
венно-временных изменений в структуре умышленных убийств в Украине в разрезе региональных 
зон и в региональных зонах в разрезе регионов. 

Ключевые слова: преступность, умышленные убийства, география умышленных убийств. 
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Таблиця 1. Україна: середня кількість наявного населення і кількість умисних убивств, 2005-2009 

 
 

Регіони (області) 2005 2006 2007 2008 2009 
 НН УВ  НН УВ  НН УВ  НН УВ  НН УВ  
Україна 47105150 3305 46787750 3205 46509350 2896 46258200 2696 46053300 2467 
АР Крим 1989050 211 1980450 170 1974100 158 1969200 127 1969300 104 
Вінницька 1710850 77 1694050 66 1679350 66 1666100 60 1655300 55 
Волинська 1042600 51 1039200 43 1037200 44 1036300 55 1036300 44 
Дніпропетровська 3461700 240 3435050 229 3410650 276 3386300 211 3461700 233 
Донецька 4647400 525 4601750 556 4559600 508 4519700 494 4483600 392 
Житомирська 1337700 84 1327600 114 1311300 111 1299850 79 1290000 64 
Закарпатська 1247000 47 1244650 40 1243200 35 1243000 23 1244100 35 
Запорізька 1869100 149 1853950 156 1839900 120 1827400 137 1816500 143 
Івано–Франківська 1391250 35 1387150 24 1384000 34 1381850 26 1380900 23 
Київська 1771350 143 1757450 143 1744200 104 1732550 104 1724800 109 
Кіровоградська 1075550 101 1060150 93 1046400 73 1033350 81 1022400 89 
Луганська 2424700 206 2395500 206 2368650 198 2343600 176 2321700 161 
Львівська 2582550 108 2572700 108 2564100 93 2556350 69 2551250 78 
Миколаївська 1224550 101 1215750 116 1207750 102 1199700 80 1192650 65 
Одеська 2408950 219 2398850 213 2395100 191 2393450 161 2391600 138 
Полтавська 1563700 108 1547700 91 1532700 66 1518150 54 1505500 73 
Рівненська 1158600 26 1155450 35 1153200 30 1151500 37 1151300 29 
Сумська 1235100 85 1218850 81 1204100 57 1190400 60 1178150 46 
Тернопільська 1115850 31 1113250 27 1102000 18 1095950 28 1091100 15 
Харківська 2838700 215 2820550 196 2804000 164 2789150 179 2775750 144 
Херсонська 1132350 88 1121800 78 1112300 85 1103350 69 1096300 56 
Хмельницька 1380700 69 1367400 54 1355850 57 1345850 52 1337700 54 
Черкаська 1349300 88 1334780 86 1321750 75 1309900 72 1299750 68 
Чернівецька 909850 40 907250 34 905400 22 904300 38 904250 26 
Чернігівська 1178050 87 1160150 86 1143900 81 1128600 74 1115500 68 
м.Київ 2679800 139 2705650 129 2729150 103 2752850 105 2775300 133 
м.Севастополь  378850 32 379150 31 379350 23 379800 45 380300 22 

 
 
 

Таблиця 2. Україна: коефіцієнт умисних убивств, 2005-2009 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
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Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К Регіон (область) К 
      м. Севастополь 1,18   
  Донецька 1,21   Донецька 1,09   
Донецька  1,13 Миколаївська 0,95   Кіровоградська 0,78   
АР Крим  1,06 Одеська 0,89 Донецька 1,11 Запорізька 0,75   
Кіровоградська  0,94 Кіровоградська 0,88 Житомирська 0,85 Луганська 0,75 Донецька 0,87 
Одеська  0,91 АР Крим 0,86 Миколаївська 0,85 Миколаївська 0,67 Кіровоградська 0,87 
Луганська  0,85 Житомирська 0,86 Луганська 0,84 Одеська 0,67 Запорізька 0,78 
м. Севастополь  0,85 Луганська 0,86 Дніпропетровська 0,81 Чернігівська 0,66 Дніпропетровська 0,69 
Миколаївська  0,83 Запорізька 0,84 АР Крим 0,80 АР Крим 0,65 Луганська 0,69 
Київська  0,81 м. Севастополь 0,82 Одеська 0,80 Харківська 0,64 Київська 0,63 
Запорізька  0,80 Київська 0,81 Херсонська 0,76 Херсонська 0,63 Чернігівська 0,61 
Херсонська  0,78 Чернігівська 0,74 Кіровоградська 0,72 Дніпропетровська 0,62 Одеська 0,58 
Харківська  0,76 Харківська 0,70 Чернігівська 0,71 Житомирська 0,60 м. Севастополь 0,58 
Чернігівська. 0,74 Херсонська 0,70 Запорізька 0,65 Київська 0,60 Миколаївська 0,55 

 Україна 0,70 Україна 0,69 Україна 0,62 Україна 0,58 Україна 0,54 

ГР
У

П
А

 П
О

Н
И

Ж
Е

Н
О

Г
О

 Р
И

ЗИ
К

У
 

 

Дніпропетровська  0,69 Дніпропетровська 0,67 Київська 0,60 Черкаська 0,55 АР Крим 0,53 
Полтавська  0,69 Сумська 0,67 м. Севастополь 0,60 Волинська 0,53 Черкаська 0,52 
Сумська  0,69 Черкаська 0,65 Харківська 0,59 Сумська 0,50 Харківська 0,52 
Черкаська  0,65 Полтавська 0,59 Черкаська 0,57 Чернівецька 0,42 Херсонська 0,51 
Житомирська  0,63 м. Київ 0,48 Сумська 0,47 Хмельницька 0,39 Житомирська 0,50 
м. Київ  0,52 Львівська 0,42 Полтавська 0,43 м. Київ 0,38 Полтавська 0,49 
Хмельницька  0,50 Волинська 0,41 Волинська 0,42 Вінницька 0,36 м. Київ 0,48 
Волинська  0,49 Хмельницька 0,40 Хмельницька 0,42 Полтавська 0,36 Волинська 0,43 
Вінницька  0,45 Вінницька 0,39 Вінницька 0,39 Рівненська 0,32 Хмельницька 0,40 
Чернівецька  0,44 Чернівецька 0,38 м. Київ 0,38 Закарпатська 0,28 Вінницька 0,33 
Львівська  0,42 Закарпатська 0,32 Львівська 0,36 Львівська 0,27 Львівська 0,30 
Закарпатська  0,38 Рівненська 0,30 Закарпатська 0,28 Тернопільська 0,26 Чернівецька 0,29 
Тернопільська 0,28 Тернопільська  0,24 Рівненська 0,26 Івано-Франківська  0,19 Закарпатська 0,28 
Івано-Франківська  0,25 Івано-Франківська  0,17 Івано-Франківська 0,25   Рівненська 0,25 
Рівненська  0,23   Чернівецька 0,24   Сумська 0,25 
    Тернопільська 0,16   Івано-Франківська  0,17 
        Тернопільська 0,14 
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Таблиця 3. Україна: структура умисних убивств, 2005-2009 

 
2005 2006 2007 2008 2009 

Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% Регіон (область) ПВ% 
Донецька 15,89 Донецька 17,35 Донецька 17,54 Донецька 18,32 Донецька 15,82 
Дніпропетровська 7,26 Дніпропетровська 7,15 Дніпропетровська 9,53 Дніпропетровська 7,83 Дніпропетровська 9,40 
Одеська 6,63 Одеська 6,65 Луганська 6,84 Харківська 6,64 Луганська 6,50 
Харківська 6,51 Луганська 6,45 Одеська 6,60 Луганська 6,53 Харківська 5,81 
АР Крим 6,38 Харківська 6,12 Харківська 5,66 Одеська 5,97 Запорізька 5,77 
Луганська 6,23 АР Крим 5,30 АР Крим 5,46 Запорізька 5,08 Одеська 5,57 
Запорізька 4,51 Запорізька 4,87 Запорізька 4,14 АР Крим 4,71 м. Київ 5,37 
Київська 4,33 Київська 4,46 Житомирська 3,83 м. Київ 3,89 Київська 4,40 
м. Київ 4,21 м. Київ 4,03 Київська 3,59 Київська 3,86 АР Крим 4,20 
Полтавська 3,27 Миколаївська 3,62 м. Київ 3,57 Кіровоградська 3,00 Кіровоградська 3,59 
Львівська 3,27 Житомирська 3,56 Миколаївська 3,52 Миколаївська 2,97 Львівська 3,15 
Кіровоградська 3,06 Львівська 3,37 Львівська 3,21 Житомирська 2,95 Полтавська 2,95 
Миколаївська 3,06 Кіровоградська 2,90 Херсонська 2,94 Чернігівська 2,74 Черкаська 2,74 
Херсонська 2,66 Полтавська 2,84 Чернігівська 2,80 Черкаська 2,67 Чернігівська 2,74 
Черкаська 2,66 Черкаська 2,68 Кіровоградська 2,59 Львівська 2,56 Миколаївська 2,62 
Чернігівська 2,63 Чернігівська 2,68 Черкаська 2,59 Херсонська 2,56 Житомирська 2,38 
Сумська 2,57 Сумська 2,53 Полтавська 2,28 Сумська 2,23 Херсонська 2,26 
Житомирська 2,54 Херсонська 2,43 Вінницька 2,28 Вінницька 2,23 Вінницька 2,22 
Вінницька 2,33 Вінницька 2,06 Сумська 1,97 Волинська 2,04 Хмельницька 2,18 
Хмельницька 2,09 Хмельницька 1,68 Хмельницька 1,97 Полтавська 2,00 Сумська 1,86 
Волинська 1,54 Волинська 1,34 Волинська 1,52 Хмельницька 1,93 Волинська 1,77 
Закарпатська 1,42 Закарпатська 1,25 Закарпатська 1,21 м. Севастополь  1,67 Закарпатська 1,41 
Чернівецька 1,21 Рівненська 1,09 Івано-Франківська 1,17 Чернівецька 1,41 Рівненська 1,17 
Івано-Франківська 1,06 Чернівецька 1,06 Рівненська 1,04 Рівненська 1,37 Чернівецька 1,05 
м. Севастополь  0,97 м. Севастополь 0,97 м. Севастополь 0,79 Тернопільська 1,04 Івано-Франківська 0,93 
Тернопільська 0,94 Тернопільська 0,84 Чернівецька 0,76 Івано-Франківська 0,96 м. Севастополь 0,89 
Рівненська 0,79 Івано-Франківська 0,75 Тернопільська 0,62 Закарпатська 0,85 Тернопільська 0,61 

 
 
 

Таблиця 4. Україна: коефіцієнт умисних убивств у регіональних зонах, 2005-2009 
 

 2005 2006 2007 

ГВ
Р 

Регіональна зона К Регіональна зона К Регіональна зона К 
      
Східна Україна 0,95 Східна Україна 0,98 Східна Україна 0,89 
Південна Україна 0,89 Південна Україна 0,85 Південна Україна 0,76 

 Україна 0,70 Україна 0,69 Україна 0,62 

ГП

Центральна Україна 0,67 Північна Україна 0,68 Центральна Україна 0,60 
Північна Україна 0,66 Центральна Україна 0,62 Північна Україна 0,56 
Західна Україна 0,36 Західна Україна 0,33 Західна Україна 0,29 

 2008  2009  2005-2009  

ГВ
Р 

Регіональна зона К Регіональна зона К Регіональна зона К 
  Східна Україна 0,73   
Східна Україна 0,88 Південна Україна 0,60 Східна Україна 0,89 
Південна Україна 0,70 Центральна Україна 0,58 Південна Україна 0,76 

 Україна 0,58 Україна 0,54 Україна 0,63 

ГП

Центральна Україна 0,54 Північна Україна 0,52 Центральна Україна 0,60 
Північна Україна 0,52 Західна Україна 0,27 Північна Україна 0,59 
Західна Україна 0,29   Західна Україна 0,31 

 

 

Таблиця 5. Україна: структура умисних убивств у розрізі регіональних зон, 2005-2009 

 
 
 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009 
Регіональна зона ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% ПВ% 
Східна Україна 28,62 29,89 30,04 31,49 28,25 29,66 
Південна Україна 24,21 23,84 23,45 22,96 21,40 23,17 
Центральна Україна 18,58 17,63 19,27 17,73 21 18,84 
Північна Україна 16,28 17,25 15,75 15,65 17,02 16,39 
Західна Україна 10,23 9,70 9,53 10,24 10,13 9,97 
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Діаграма 2. Україна: структура умисних убивств у розрізі регіональних зон, 2005-2009 
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ПРОКУРАТУРА, ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
 

У науковій статті автор розглядає питання протидії виникнення та розповсюдження корупції у сфері охо-
рони здоров’я, шляхом реалізації органами прокуратури функції нагляду за дотримання законодавства про охо-
рону здоров’я. 

Автором аналізується зміст Конституції та інших нормативно-правових актів, які регулюють порядок та 
організацію прокурорського нагляду за дотриманням законодавства про охорону здоров’я, встановлюється сту-
пінь дослідження, обґрунтовуються пропозиції, спрямовані на удосконалення механізмів протидії виникненню 
та розповсюдженню корупції у сфері охорони здоров’я, а також визначаються основні напрямки подальшої дія-
льності у вказаній сфері з метою зниження рівня корупційних проявів. 

Ключові слова: прокуратура, загальний нагляд, корупція, протидія корупції, сфера охорони здоров’я.  
 
Постановка проблеми. Конституція Укра-

їни проголошує людину, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпеку найви-
щою соціальною цінністю держави [1]. Дане по-
ложення Основного Закону виділяє право люди-
ни на охорону здоров’я, як таке, що гарантує її 
фізичне існування і є умовою забезпечення здій-
снення всіх послідуючих прав людини. Прояви 
корупції у сфері охорони здоров’я унеможлив-
люють повноцінну реалізацію даного права, га-
небно порушують його, принижуючи особу, яка 
звертається по допомогу, руйнують загально-
людські цінності та являються такими, існування 
яких неможливе в правовій державі.  

Ст. 49 Конституції України передбачає 
право  кожної особи на охорону здоров’я, меди-
чну допомогу та медичне страхування. Охорона 
здоров’я, у відповідності до чинного законодав-
ства, а саме ст. 12 Закону України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я» визна-
чається одним із пріоритетних напрямків діяль-
ності держави  та одним із основних факторів 
національної безпеки країни. 

Держава самостійно формує політику у сфері 
охорони здоров’я та забезпечує її реалізацію, шля-
хом фінансування відповідних соціально-еконо-
мічних, медико-санітарних та оздоровчо-профілак-
тичних програм, які діють на загальнодержавному 
та регіональному рівнях. Політика держави в галузі 
охорони здоров’я забезпечується бюджетними аси-
гнуваннями  в розмірі, що відповідає її науково 
обґрунтованим потребам, але не менше десяти від-
сотків національного доходу [3]. 

Прокуратура України, як єдиний держав-
ний орган, який не відноситься до жодної з гілок 
влади, самостійний та такий, який у своїй діяль-
ності виступає від імені держави в цілому, а не 
як представник окремого відомства [9,с.6], в да-
ній сфері суспільних відносин, відіграє одну з 

основних функцій, базуючись на принципах за-
гальнонаглядової діяльності, яка закріплена в п. 
9 Розділу 15 «Перехідні положення» Конституції 
України. У відповідності до вказаної статті про-
куратура здійснює нагляд за дотриманням і пра-
вильним застосуванням законів [1]. Своєю діяль-
ністю вона затверджує законність та зміцнює 
правопорядок в різних сферах суспільного  жит-
тя, в тому числі і у сфері охорони здоров’я. 

Аналіз останніх досліджень. Досліджен-
ням проблемами протидії корупції в сфері меди-
цини займається значна кількість вітчизняних та 
зарубіжних науковців, такі як Л. Багрій-Шах-
матов, В. Паращук, О. Гіда, В. Глушков, В. Голі-
на, М. Данчук, Д. Заброда, В. Зеленецький, О. 
Кальман, М. Камлик, В. Клименко, В. Корж, М. 
Коржанський, М. Мельник, О. Новаков, О. Про-
хоренко, А. Сафроненко, О. Терещук, В. Тимо-
шенко, С. Шагунова, Д.Кауфманн, Г. Сатаров та 
інші. У своїх працях вказані науковці в повному 
обсязі досліджують обрану тематику, визнача-
ють джерела походження корупції, основні недо-
ліки та протиріччя, які мають місце в системі 
охорони здоров’я, що в подальшому сприяють 
виникненню та розповсюдженню корупції, при-
чини та методи протидії, а також положення, які 
в подальшому дадуть змогу зменшити рівень ко-
рупційних проявів в сфері охорони здоров’я.  

Постановка завдання. Корумпованість 
сфери охорони здоров’я займає одне з пріорите-
тних місць у всій сукупності підконтрольних на-
прямків та вимагають постійної уваги з боку ор-
ганів прокуратури, враховуючи те, що саме дер-
жава несе відповідальність за охорону, збере-
ження та зміцнення здоров’я населення. Отож, 
метою даної статті являється дослідження меха-
нізмів протидії виникненню та розповсюдженню 
корупції у сфері охорони здоров’я, шляхом реа-
лізації органами прокуратури загально наглядо-
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вої функції з приводу  дотримання чинного зако-
нодавства України про охорону здоров’я, а також 
визначення основних напрямків діяльності у вка-
заній сфері, з метою зниження рівня корупційних 
проявів у сфері охорони здоров’я, та в подаль-
шому, їхнього повного викорінення.  

Виклад основного матеріалу. В процесі 
становлення та розвитку української держави 
виникла, та  отримала масового розповсюдження 
значна кількість проблем у сфері охорони здо-
ров’я. Основною з яких, на ряду з іншими про-
блемами та недоліками в діяльності медичної галу-
зі, виступає корупція. Корумпованість сфери охо-
рони здоров’я, являється, як  основоположною так і 
похідною причиною масштабності проблем, якими  
перенасичена сучасна медицина.  

Міжнародна неурядова правозахисна орга-
нізація, що займається питаннями корупції, 
Transparency International [7], визначає корупцію, 
як «зловживання повноваженнями з метою дося-
гнення особистої вигоди». У сфері охорони здо-
ров’я  корупційні дії включають підкуп співробі-
тників, підтасовку даних про результати клініч-
них досліджень лікарських препаратів, нецільове 
використання фармацевтичних засобів та інших 
ресурсів, корупція в сфері державних закупівель, а 
також встановлення завищених рахунків страхо-
вим компаніям. У випадках, коли в результаті не-
добросовісних дій збагачується керівний склад лі-
карень, страховики, лікарі, чи керівники фармацев-
тичних компаній, формально вони не зловживають 
своїм службовим становищем, а зловживають тими 
повноваженнями, які їм довірили, і розкрадають 
цінні ресурси, які так потрібні для розвитку систе-
ми охорони здоров’я [6,12,с.113-130]. 

Це ганебне, антисоціальне явище, пронизує 
сучасну систему охорони здоров’я України, руй-
нує її з середини, робить мало дієвою, а подеку-
ди й абсолютно неефективною. Зазначене, ста-
вить громадян України та інших осіб, в рамки 
існування згубної системи, яка першочергово 
покликана охороняти здоров’я нації та надавати 
допомогу,  в сучасних умовах губить його, а до-
помога, хоча й надається, проте, постає питання 
її професійності та ефективності. 

В Україні на систему охорони здоров’я ви-
діляють 2,8 % ВВП (2005 р.), 3,3 % ВВП (2006 р.) 
в той час як, за висновками ВООЗ при витратах 
на систему охорони здоров’я менше 5 % від ВВП 
вона не здатна виконувати свої функції [14]. 

Проте, беручи до уваги результати проку-
рорських перевірок у сфері охорони здоров’я, які 
відображають реальну ситуацію в галузі, про-
блему корупції в сфері охорони здоров’я не мо-

жна обмежити єдиною причиною та єдиним 
джерелом походження.  Перш за все, це пов’яза-
но із масовим незнанням, недотриманням та по-
рушенням законодавства у вказаній сфері, як окре-
мими верствами населення так і значною кількістю 
державних службовців та працівників медичних 
установ.  Вагомим фактором являється, недоскона-
лість законодавчої  та матеріально-технічної бази в 
аспекті забезпечення практичної життєспроможно-
сті  сучасної системи охорони здоров’я.  

Питання реформування галузі охорони 
здоров’я, на сьогодні, залишається відкритим, що 
в свою чергу дає підстави для масових зловжи-
вань, що вказує нам на ще одну причину значно-
го розповсюдження корупції у вказаній сфері, 
якою являється недосконалість механізмів дер-
жавного управління охороною здоров’я. 

Не зважаючи на значну кількість теоретич-
них досліджень щодо механізмів державного 
управління та реформування сфери охорони здо-
ров’я, що значним чином стосується і питань 
протидії корупції, постає необхідність їхньої 
практичної апробації. Основним шляхом резуль-
тативного застосування наявного досвіду, автор 
вважає, процедуру здійснення прокурорських 
перевірок з приводу дотримання та правильного 
застосуванням норм чинного законодавства в 
сфері охорони здоров’я, із паралельним впрова-
дженням в  методику проведення вказаних пере-
вірок інновацій, розроблених дослідниками вка-
заної проблематики, яку не суперечитимуть ви-
могам чинного законодавства України. 

Автор вважає, що вказана тактика надасть 
змогу практично оцінити реальність розроблених 
теорій, їхню результативність, наявні недоліки, а 
також подальший розвиток галузі в процесі їх-
нього апробації та застосування в ході проведен-
ня прокурорських перевірок. Повноту, вичерп-
ність та неупередженість здійснення вказаних 
дій, в повній мірі буде забезпечено законними 
повноваженнями та функціями органів прокура-
тури, які чітко виписані в чинному законодавст-
ві,  мають вичерпний перелік та гарантують все-
бічну законність здійснюваних дій. 

У відповідності до п. 9 Розділу 15 «Перехі-
дні положення» Конституції України на органи 
прокуратури покладено функцію  здійснення на-
гляду за додержанням прав і свобод людини і 
громадянина, додержанням законів з цих питань 
органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, їх посадовими та службовими 
особами. Керуючись у своїй діяльності наданими 
повноваженнями, саме прокурорський нагляд, 
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відіграє значну роль у боротьбі з правопорушен-
нями у медичні галузі. 

Конституція України  покладає на прокура-
туру, як орган всемірного утвердження  верхо-
венства закону  та забезпечення захисту  прав і 
свобод людини, виконання завдань щодо нагляду 
за додержанням і застосуванням законодавства у 
сфері охорони здоров’я. 

З метою вдосконалення та підвищення яко-
сті й ефективності прокурорського нагляду за 
додержанням законодавства у сфері охорони 
здоров’я видано Наказ Генерального прокурора 
України  від 19.09.2005 № 3гн «Про організацію 
прокурорського нагляду за додержанням і засто-
суванням законів щодо захисту прав і свобод 
громадян, держави та публічних інтересів», згід-
но з положенням якого до перерахованих основ-
них напрямків наглядової діяльності, щодо захи-
сту прав і свобод людини і громадянина, відне-
сено  охорону  здоров’я. Основними напрямами 
наглядової діяльності щодо захисту прав і свобод 
людини і громадянина є: оплата та охорона пра-
ці, охорона здоров’я, соціальне та пенсійне за-
безпечення, права і свободи осіб, які потребують 
державної підтримки та допомоги [11, с.3]. Саме 
перелічені в наказі напрямки і являються основ-
ною сферою масового розповсюдження коруп-
ційних проявів. 

Діяльність органів прокуратури, щодо про-
тидії корупції в сфері охорони здоров’я, основ-
ним чином здійснюється крізь призму контроль-
но- наглядової функції, межі та напрямки якої 
чітко регламентуються  Конституцією України  
прийнятій на п’ятій сесії Верховної Ради України 
28 червня 1996 р., Законом України «Про проку-
ратуру» від  5 листопада 1991 р., Законом України 
«Основи законодавства України про охорону здо-
ров’я» від 19 листопада 1992 р., Законом України 
«Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 р., а 
також, чинними наказами Генерального прокурора 
України за вказаним напрямком. Реалізовуючи фу-
нкцію загального нагляду органи прокуратури ма-
ють змогу реально впливати на порушення законо-
давства в сфері охорони здоров’я. 

З метою всебічного дослідження поставле-
ного питання, автор вважає доцільним, встанови-
ти взаємозв’язок прокурорського нагляду, як та-
кого, із  сукупним правом кожного громадянина 
на охорону здоров’я та аспектом протидії коруп-
ції у вказаній сфері, як один з показників резуль-
тативності загальнонаглядової діяльності проку-
ратури в сфері охорони здоровʼя. 

Прокурорський нагляд, у базовому його 
розумінні, поняття неоднозначне, під ним можна 

розуміти: сукупність органів прокуратури  і по-
садових осіб цих органів, які здійснюють функції 
прокуратури та реалізують надані їм, державою, 
повноваження; самостійний вид та форму держа-
вної діяльності, оскільки органи прокуратури 
займають особливе місце в системі державної 
влади України та не відносяться ні до якої гілки 
влади [13, с.8]; окрему конституційну функцію  з 
нагляду прокуратури за додержанням законів; 
назву навчального курсу зі своїм предметом та 
системою; направленість наукової діяльності з 
дослідженням проблем  організації і функціону-
вання органів прокуратури (самостійна галузь 
правової юридичної науки); принципи діяльності 
установ, організацій, підприємств, їх посадових 
осіб, де дії нагляд прокурора, та, навіть, самос-
тійну галузь права України [9, с.7]. 

Ст. 6 Закону України «Основи законодав-
ства України про охорону здоров’я» передбачає 
право кожного громадянина України на охорону 
здоров’я, що включає: життєвий рівень, включа-
ючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та соціа-
льне обслуговування та забезпечення, який є не-
обхідним для підтримання здоров’я людини; 
безпечне для життя і здоров’я навколишнє при-
родне середовище; санітарно-епідемічне благо-
получчя території і населеного пункту, де він 
проживає; безпечні і здорові умови праці, на-
вчання побуту та відпочинку; кваліфіковану ме-
дико-санітарну допомогу, включаючи вільний 
вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно 
до його рекомендацій і закладу охорони здо-
ров’я; достовірну і своєчасну інформацію про 
стан свого здоров’я і здоров’я населення, вклю-
чаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх 
ступінь;  участь в обговоренні проектів законо-
давчих  актів і внесення пропозицій щодо фор-
мування державної політики в галузі охорони 
здоров’я; участь в управлінні охороною здоров’я 
та проведенні громадської експертизи з цих пи-
тань у порядку, передбаченому законодавством; 
можливість об’єднання в громадські організації з 
метою сприяння охороні здоров’я; правовий за-
хист від будь-яких незаконних форм дискримі-
нації, пов’язаних із станом здоров’я; відшкоду-
вання заподіяної здоров’ю шкоди; оскарження 
неправомірних рішень  і дій працівників, закла-
дів та органів охорони здоров’я; можливість про-
ведення незалежної  медичної експертизи у разі 
незгоди громадянина з висновками державної 
медичної експертизи, застосування до нього за-
ходів примусового лікування та в інших випад-
ках, коли діями працівників охорони здоров’я 
можуть бути ущемлені права людини і громадя-
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нина; право пацієнта, який перебуває на стаціо-
нарному лікуванні в закладах охорони здоров’я, 
на допуск до нього інших медичних працівників, 
членів сім’ї, опікуна, піклувальника, нотаріуса та 
адвоката, а також священнослужителя для відп-
равлення богослужіння та релігійного обряду [3]. 
Законодавством України вказаний перелік прав 
громадян у галузі охорони здоров’я визначається  
невичерпним. 

Вказаний перелік визначених та гарантова-
них чинним законодавством України, прав та 
свобод кожного громадянина у сфері охорони 
здоров’я, у своїй сукупності формують єдине 
право на охорону здоров’я, і являється основою 
прокурорського нагляду, за дотриманням та ви-
конанням яких і наглядають органи прокуратури 
реалізовуючи основну функцію своєї діяльності.  

Отже, прокурорський нагляд за додержанням 
законодавства про охорону здоров’я – це одна із 
складових п’ятої функції прокуратури, яка забез-
печує наглядову діяльність в медичній сфері.  

Здійснюючи загальнонаглядову діяльність 
щодо протидії корупції в сфері охорони здоров’я 
прокурор, повинен переслідувати лише одну 
ціль: досягнення фактичного поновлення пору-
шених прав громадян, які постраждали від кору-
пційних діянь, принциповості і гостроти реагу-
вання на факти корупції, усунення причин і 
умов, що сприяли їх вчиненню, невідворотності 
покарання правопорушників, особливо посадо-
вих осіб, а також, досягнення максимальної гла-
сності у роботі. 

Виявлення фактів корупції в установах 
охорони здоров’я, притягнення винних осіб до 
відповідальності, відшкодування збитків завда-
них корупційними діями, саме це являється ос-
новою превентивної діяльності, суб’єктом якої і 
виступають органи прокуратури.  

В цілому, аналізуючи положення чинного 
законодавства України, щодо охорони здоров’я, 
його недоліки та можливі шляхи реформування, 
теоретичні дослідження та практичні відомості, 
щодо боротьби із корупцією в сфері медицини, 
сучасне становище медичної галузі та сукупність 
тих превентивних антикорупційних заходів, які 
використовуються органами прокуратури в про-
цесі реалізації загальнонаглядової функції та ре-
зультати цієї діяльності, необхідним буде поста-
новлення конкретних результатів аналітично-
дослідницької роботи автора.  

Висновки. Найбільш актуальним питан-
ням, яке постає перед українською державою 
сьогодні, є реформування системи охорони здо-
ров’я з метою забезпечення справедливості та 

доступності надання медичної допомоги, запобі-
гання та подолання проявів корупції в ній, задово-
лення потреб населення в ефективній медичній 
допомозі з мінімальними фінансовими затратами, а 
також, покращення показників здоров’я населення.  

Прокуратура України є базовим інструмен-
том в руках держави, який в умовах практичного 
застосування набутих навиків та результатів теоре-
тичних досліджень має реальну можливість апро-
бації суттєвих змін в процесі проведення проку-
рорських перевірок із вказаного питання, опрацю-
вання отриманих результатів та запровадження в 
практику вагомих доповнень, у відповідності до 
процедур чинного законодавства, з приводу боро-
тьби із корупцією у сфері охорони здоров’я.    

Прокуратура України, як один з основних 
суб’єктів протидії корупційним проявам у сфері 
охорони здоров’я зобов’язана  всебічно, неупе-
реджено та в повній мірі виконувати покладені 
на неї державою функції та реалізовувати владні 
повноваження з приводу виявлення фактів кору-
пції в установах охорони здоров’я, притягнення 
винних осіб до відповідальності, відшкодування 
збитків завданих корупційними діями, що мати-
ме на меті зменшення рівня  корупції в медичній 
сфері, та подальшого викорінення цього ганеб-
ного, антисоціального явища. 
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Summary 

The question of counteraction of rising and spreading of corruption in health protection sphere by 
means of realization of jurisdiction of the public prosecutor of adhering of health protection legislation has 
been analyzed in this article. 

The article deals with the analysis of contents of Constitution and other legal acts witch is regulated 
rules and organization of jurisdiction of the public prosecutor of adhering of health protection legislation. 
The degree of investigation has been determined as well as the proposition has been substantiated witch is 
directed on improvement of mechanism of counteraction of rising and spreading of corruption in health pro-
tection sphere. Basic direction of future activities in this sphere with the aim of lowering of the corruption 
level has been also determined. 

Key words: prosecutor, general control, corruption, counteraction of corruption, health protection sphere. 
 

                                            О.В. Василова-Карвацкая  
Прокуратура, как субъект противодействия коррупции в сфере здравоохранения 

 
Аннотация 

В научной статье автор рассматривает вопросы противодействия возникновению и распростра-
нению коррупции в сфере здравоохранения путем реализации органами прокуратуры функции надзо-
ра за соблюдением законодательства о здравоохранении. 

Автор анализирует содержание Конституции и других нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих порядок и организацию прокурорского надзора за соблюдением законодательства об охране 
здоровья, устанавливается степень исследования, обосновываются предложения, направленные на 
совершенствование механизмов противодействия возникновению и распространению коррупции в 
сфере здравоохранения, а также определяются основные направления дальнейшей деятельности в 
указанной сфере с целью снижения уровня коррупционных проявлений. 

Ключевые слова: прокуратура, общий надзор, коррупция, противодействие коррупции, сфера 
здравоохранения. 
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АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІІ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАІНИ 

 
Повернення до витоків національного дер-

жавно-правового розвитку, а головне – глибоке, 
всебічне, неупереджене й вільне від наукових 
стереотипів та ідеологічних догм дослідження 
власного минулого та врахування його уроків – 
це найвиправданіші кроки до аналізу нинішнього 
стану державно-правового розвитку України, до 
подальшого утвердження  Української держави 
та її правової системи як сьогодні, так і в майбу-
тньому. Державно-правова спадщина України 
має слугувати відновленню престижу національ-
но-державних  святинь, долаючи цим  кризу – 
влади, держави, оздоровлюючи та згуртовуючи 
українське суспільство. 

За сьогоднішніх умов значно зростає акту-
альність наукових досліджень  державно-право-
вого статусу  тих українських земель,  які пере-
буваючи  у певні  історичні періоди  у складі різ-
них держав, зберегли свою етнічну ідентичність, 
сформували державно-правові традиції, у першу 
чергу, прагнення до власної державності, до фо-
рмування  демократичних самоврядних інститу-
цій. У цьому плані  вагоме значення має висвіт-
лення ролі та значення Галичини у  збереженні 
своєї етнічної ідентичності, відродженні й поши-
ренні державницької ідеї у конкретно-історичних 
умовах, а саме, в несприятливий період глибоко-
го економічного, політичного та культурного 
занепаду галицьких земель у складі Польського 
Королівства (1349 – 1569 рр.), коли була постав-
лена під сумнів сама ідея існування власної наці-
ональної державності. Тому важко переоцінити у 
цьому плані  значення історико-правового дослі-
дження органів влади та права у Галичині в 
складі Польського Королівства як  серйозної  
спроби комплексного  системного монографіч-
ного дослідження створення та функціонування 
державно-правових і самоврядних інститутів у 
Галичині в складі  Польського  Королівства, під-
готованого серйозним науковцем Львівського 
національного університету І.Й.Бой-ком5, що 
                                                        
5 Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині  у складі 
Польського Королівства (1349-1569): монографія / 
І.Й.Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Іва-
на Франка, 2009. – 628 с. 

насправді  послужить вагомим  поштовхом  для 
проведення системних інноваційних розвідок су-
перечливих, малодосліджених  періодів минулої 
державно-правової історії  України і привнесе  у 
вітчизняну історико-правову  науку нові ідеї та пі-
дходи у розв’язанні  теоретико-прак-тичних  пра-
водержавницьких проблем.  

І.Й.Бойко ґрунтовно аналізує  процеси фо-
рмування та функціонування державно-правових  
та самоврядних інститутів у Галичині в складі 
Польського Королівства, що сьогодні має важли-
ве теоретико-прикладне значення: можливість 
створення ефективної, найбільш оптимальної 
моделі  функціонування державно-правових та 
самоврядних інститутів сучасної державної 
структури з врахуванням  досвіду державно-
правового минулого. Варто відзначити, що вико-
ристання автором монографії системного методу  
дослідження дало можливість комплексно  відо-
бразити  його зміст, дослідити історіографію та 
джерельну базу, визначити політичні та правові 
аспекти приєднання Галичини до складу Польсь-
кого Королівства, проаналізувати систему орга-
нів публічної влади  у Галичині в складі Польсь-
кого Королівства, схарактеризувати правову сис-
тему у Галичині  (1349-1569 рр.)  

Особливої відзнаки заслуговує  те, що   для  
аналізу  (у певній мірі складних, навіть супереч-
ливих) аспектів розглядуваної проблематики 
,зокрема, питання формування та функціонуван-
ня органів влади  та правової системи у Галичині 
в складі Польського Королівства (1349 – 1569 
рр.), дослідник виправдано використовує, безу-
мовно, адекватний  методологічний засіб – циві-
лізаційний  підхід до аналізу політико-правових 
чинників  формування та функціонування систе-
ми органів публічної влади та правової системи у 
Галичині, які зазнавали неоднозначного  політи-
ко-релігійного впливу  інституцій Польського 
Королівства. Саме завдяки цивілізаційному під-
ходу, взятому у сукупності з цілим рядом сучас-
них методів історико-правового пізнання, автор 
мав можливість сформулювати  важливу тезу 
про те, що галицькі українці, зберігаючи свої іс-
торико-культурні та правові традиції, за умов 
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перебування у складі Польського Королівства,  
зуміли сформувати ефективні адміністративно-
правові та самоврядні інституції, систему яких 
автор  монографії  достатньо обґрунтовано нази-
ває “Галицькою моделлю”.  

Варто відзначити  також, що у ході дослі-
дження автор вивчив і критично проаналізував 
значну кількість українських, польських, росій-
ських наукових досліджень, публікацій докумен-
тів (російських, українських, польських), опра-
цював  цілий ряд таких важливих джерел, як 
привілеї, універсали, едикти,  статути польських 
королів, рішень Вального Сейму Польського Ко-
ролівства і сеймиків Руського воєводства, рішень 
судово-адміністративних установ у Галичині. 
Окремо слід виділити  введення у науковий обіг 
цілого ряду  неопублікованих матеріалів  з Дер-
жавного історичного архіву України у Львові, з 
відділу рукописів  Львівської національної нау-
кової бібліотеки  ім.В.Стефаника (зокрема, мате-
ріали Галицького, Львівського, Сяноцького  
гродських судів, Громадського уряду с.Одрехова, 
магістратів м.Ячміра та м.Львова, Самбірської 
економії, колекції грамот на пергаменті. 

Критичний аналіз використаних автором 
джерел та широке використання наукової літера-
тури  (зокрема, аналіз різних за характером та 
науково-ідеологічним спрямуванням розвідок) 
дали право авторові монографії не лише сформу-
лювати власне ставлення  до розглядуваних про-
блем, а й дійти цілого ряду принципово нових, 
обґрунтованих висновків. 

Важливим, на нашу думку, є висновок ав-
тора про те, що  галицькі українці виявили здіб-
ності і досвід у процесі формування  адміністра-
тивно-правових і самоврядних інститутів, і до-
тримуючись  своїх історичних, культурних тра-
дицій, національних інтересів, в умовах перебу-
вання у складі Польського Королівства сформу-
вали адміністративно-правові та самоврядні ін-
ститути, що автономно функціонували у Галичи-
ні до остаточної інкорпорації краю за особливою 
моделлю. Особливістю  цього висновку є те, що 
він є результатом   широкого аналізу  етапів ста-
новлення,  розвитку і функціонування  органів 
самоврядування  у Галичині  (здійснюваного у 
межах  окремого підрозділу). Новизною відзна-
чається  думка автора (і ми цілком  погоджуємося 
із нею)  про те, що досвід формування та функціо-
нування державно-правових і самоврядних інсти-
тутів у Галичині в складі Польського  Королівства 
заслуговує на увагу з погляду теорії та практики як 
новий напрям у вітчизняних дослідженнях про-

блем державно-правового творення у Центрально-
Східній Європі в період Середньовіччя. 

Ґрунтовне опрацювання  нормативно-
правових джерел, архівних матеріалів, спеціаль-
ної літератури, особливо раніше недоступної для 
опрацювання вітчизняними науковцями, дало 
підстави автору монографії сформулювати ви-
сновок про те, що  позитивним моментом приєд-
нання Галичини до Польського Королівства було 
те, що останнє виступало як посередник у куль-
турних зв’язках  українського народу з народами 
західноєвропейських країн. Не викликає запере-
чень  твердження І.Й.Бойко про те, що  разом із 
зазначеними вище прогресивними моментами, 
приєднання Галичини до складу Польського Ко-
ролівства переривало  процеси українського 
державотворення та можливість збереження вла-
сної національної  держави на тривалий час. 

Можна погодитись із висновком І.Й.Бойка 
про те,  що правовий статус Галичини у складі 
Польського Королівства мав свої особливості, 
що було зумовлено, на думку автора, характером 
державно-територіального устрою Польського 
Королівства. Новизною відзначається  і  обґрун-
товане положення  автора, що перебування Га-
личини у правовому полі Польського Королівст-
ва збагатило привілейовані стани Галичини дос-
відом участі в станово-представницьких органах  
державної влади,  прилучило їх  до традицій і 
культури політичного представництва впливової 
на той час європейської держави. 

Принципово-важливим, на  наше переко-
нання, є сформульоване положення монографіч-
ного дослідження  стосовно  обґрунтування прав 
Польського Королівства щодо Галичини, які 
І.Й.Бойко чітко визначає як  фіктивні, мотивую-
чи тим, що  Галичина як споконвічна українська  
земля завдяки своїй самобутності  не втратила 
ознак етнічної ідентичності,  зберегла державно-
правові й культурні традиції минулого державо-
правотворення навіть за умов  її  перебування  у 
складі іншої держави. Варто наголосити, що нау-
кову цінність представляє розділ монографічного 
дослідження, присвячений аналізу правової сис-
теми Польського Королівства та її впливу  на 
правове регулювання у Галичині. Автор зробив 
висновок, що на час входження Галичини до 
складу Польського Королівства, український на-
род вже мав власні традиції формування держави 
та правотворення європейського зразка. З іншого 
боку, варто погодитися з позицією автора  моно-
графії, що через Польське Королівство у Гали-
чині поширювалася західна традиція права, і, як 
наслідок, польська колонізація, що вирізнялася 
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широкими масштабами у Галичині, переносила із 
собою польську правову систему, що накладала-
ся на джерела руського права. 

Заслуговує на увагу дослідження характер-
них рис основних галузей та інститутів права – 
цивільного, кримінального, процесуального. 
Особливо доречним є  диференціація характери-
стик джерел права, що діяли у Руському Коро-
лівстві (1349-1434 рр.) та Руському Воєводстві 
(1434-1569 рр.). 

Водночас, на наш погляд, монографія  міс-
тить окремі  дискусійні положення.  

1. Думаємо, було б варто уникати диску-
сійності та невизначеності у загальних Виснов-
ках. Додаткової аргументації  потребує поло-
ження про правовий  статус Галичини у складі 
Польського Королівства, а також визначеності 
,власне, автора з даної позиції, адже у п.4 Висно-
вків  (с. 557 – 558) автор  наводить різні погляди 
вчених (В.Абрагама, Ю.Кареєва) з даної пробле-
матики, і , на жаль, не узагальнює цю дискусію 
власним баченням питання. 

2. Як нам видається, деякою категоричніс-
тю позначений висновок автора  про  роль “згуб-
ного принципу liberum veto” (с. 207), адже  цей 
висновок дещо неузгоджений (або, у противному 
випадку,  має місце недостатньо аргументоване 
розмежування характеристик)  із твердженням 
автора про знамените  liberum vetо, яким пиша-
лась польська шляхта (с. 206). 

3. На наш погляд, є дещо некоректним  (а 
тому і потребує не поверхневої констатації)  тве-
рдження автора, пропонованого ним у якості ре-
комендацій по удосконаленню  організації су-

часного державного управління,  “не допускати 
надмірного зростання обсягів особистих прав і 
привілеїв, що набуватимуться у зв’язку зі за-
йняттям певної посади” (с. 560).  

4. На нашу думку, монографія тільки ви-
грала б, якщо автор  у структурі  Розділу 4, п.4.2. 
“Характерні риси основних галузей та інститутів  
права у Галичині” виділив би окремим підрозді-
лом характеристику галузі сімейно-шлюбного 
права, оскільки сам автор у висновках до п.4.2.1 
твердить про  “значний розвиток шлюбно-сімей-
ного права” (с. 468), а натомість виділяє цій дос-
татньо розвинутій галузі у розглядуваний період 
незначне місце у рамках розгляду  цивільного 
права, у одній площині  з інститутами  цивільно-
го права. У цьому контексті хотілося б також  
зрозуміти, яке місце належало звичаєвим нормам 
у регулюванні сімейно-шлюбних відносин? Як 
співвідносяться вжитий автором термін “грома-
дянський шлюб” (с. 461) з іншими  термінами, 
які  вживаються у літературі та джерелах, напри-
клад, “шлюб на віру”? Доречним було б також 
відображення результатів  аналізу розвитку  цієї 
галузі, як і інших основних галузей та інститутів 
права у загальних Висновках до монографії. 

Загалом рецензована монографія І.Й.Бойка 
є серйозним, ґрунтовним, підготовленим  на ос-
нові широкої джерельної бази,  історико-право-
вим дослідженням,  що характеризується висо-
ким науковим рівнем, буде корисною для  науко-
вців, викладачів, аспірантів, студентів історич-
них та юридичних факультетів, усіх, хто ціка-
виться історією держави та права України. 
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