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КОПАТИ КРИНИЦЮ ЖИТТЯ 

 
Найчастіше саме так визначав суть своєї 

професійної діяльності видатний вчений-право-
знавець європейського та світового масштабу, 
мислитель і творець соціології права, один із 
безпосередніх предтеч некласичного типу науко-
вої раціональності, блискучий професор-педагог, 
завідувач кафедри римського права, у різні роки 
декан юридичного факультету та ректор Черні-
вецького університету імені Франца Йосифа Єв-
ген Ерліх. 14 вересня 2012 р. виповниться 150 
років від дня його народження. Своєрідним 
знаком впізнавання його непересічного творчо-
го внеску у світову правознавчу теоретичну дум-
ку була і залишається його особлива дискусій-
ність, незвичність та неоднозначність оцінок і 
висновків Є. Ерліха про правову дійсність, а по-
декуди і їх вражаюча невчасність з точки зору 
переважної більшості наукової спільноти: генії 
уміють заглядати не лише у день завтрашній, але 
й у післязавтрашній день також. 

Якщо спробувати найбільш стисло сфор-
мулювати найголовніший творчий доробок Єв-
гена Ерліха, яким він збагатив світову теоретич-
ну юриспруденцію і науку загалом, то слід сказа-
ти наступне. Період кінця ХІХ – початку ХХ 
століть, на який випадає час найактивнішої твор-
чої діяльності Є.Ерліха, в історію світового пра-
вознавства увійшов як особлива віха. Саме у цей 
час завершився методологічний розрив двох діа-
метрально протилежних підходів до розуміння 
критеріїв та стандартів науковості правознавства. 
Остаточно розчарувавшись у продуктивності 
класичних загальнонаукових стандартів науко-
вості у правопізнанні, більшість науковців стали 
на шлях виокремлення з єдиної науки наук про 
культуру, включаючи і правознавство, та проти-
ставлення їх наукам про природу, проте власної 
методології пізнання своїх об’єктів вивчення, яка 
б докорінно відрізнялася від загальнонаукової 
методології, вони не виробили й до нині. 

Є.Ерліх пішов іншим шляхом і залишився 
на позиціях пошуку істинності правопізнання з 
єдиних для усіх наук загальнометодологічних 
підходів. Ідучи в обраному ним напрямку і також 
вважаючи неприйнятними для правопізнання 
класичні стандарти науковості, він сформулював 
концепцію «живого права» обґрунтував соціоло-
гічну доктрину права, відкрив у праві явище так 
званого «онтологічного плюралізму» та більше 
ніж на десятиліття раніше від фізиків-теоретиків 
цим самим фактично впритул підійшов до фор-

мулювання основоположного для некласичного 
типу наукової раціональності принципу допов-
нюваності. Є.Ерліх виявився одним з небагатьох 
вчених-юристів, який зробив свій неоціненний 
внесок у вироблення стандартів та критеріїв нау-
ковості некласичного типу раціональності та в 
силу цього ще більше наблизив теоретичне пра-
вознавство до пізнання істинної природи права. 

Євген Ерліх також справив значний особи-
стий внесок на формування та становлення як 
науковців багатьох своїх сучасників, особливо на 
тих, хто у різний час працював спільно з ним у 
Чернівецькому університеті, в тім числі на Йозе-
фа А.Шумпетера, тоді свого молодшого колегу 
по юридичному факультету, спільника за науко-
вими підходами та поглядами, а з часом ще од-
ного світоча науки світового масштабу. Останній 
уже в зрілі роки, працюючи професором Гарва-
рдського університету (США), згадував своє 
творче спілкування з Є.Ерліхом у Чернівецькому 
університеті як «казку з 1001 ночі». 

Давно відомо, що надзвичайно велике зна-
чення для адекватного сприйняття та розуміння 
наукового доробку вченого-правознавця має 
факт такого ж врахування  його ментальної при-
належності, адже менталітет, як пояснюється у 
«Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови» під ред. В.Т.Бусела, це «сукупність 
психічних, інтелектуальних, ідеологічних, релі-
гійних, естетичних та інших особливостей мис-
лення народу, соціальної групи або індивіда» 
(С.659). На це звернув увагу ще Є.Ерліх. Спосте-
рігаючи за життям поліетнічної Буковини, він 
помітив, що «поряд проживають чимало націо-
нальностей: русини, румуни, німці, євреї, росія-
ни, словаки, мадяри, цигани. Юрист старого 
ґатунку (виділено мною. – П.П.) скаже, напевно, 
що всі вони мають лише одне й те ж цілком од-
накове право, що діє в усій Австрії. Однак вже 
навіть поверхневий погляд на речі переконав би 
його, що кожен з тих народів дотримується в 
усіх своїх правничих відносинах щоденного 
життя цілком відмінних правових засад. Давній 
принцип особовості в праві в дійсності продо-
вжує жити, тільки на папері заступлений 
принципом територіальності» (виділено мною 
- П.П.). (Див.: Ерліх Євген. Про живуче право // 
Правничий вісник. – 1911.- № 3-4. – С.2). Ця від-
мінність  неминуче специфічно «схоплюється»  
та фіксується теоретичним правопізнанням у ви-
конанні відповідних його суб’єктів. 
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Сам Є.Ерліх ідентифікував себе з Букови-
ною. Так, у «Звіті про 1906/1907 навчальний рік, 
зробленому 9-го грудня 1907 року ректором, 
професором Євгеном Ерліхом», він наголошував: 
«як син цього краю я, мабуть, можу сказати: 
Чернівці та Буковина, без сумніву, не були б без 
університету тим, чим вони є». Тут же він нази-
ває Буковину «нашим краєм» (виділено мною - 
П.П.). (Див.: Ерліх Євген. Звіт про  1906/1907 
навчальний рік, зроблений 9-го грудня 1907 року 
ректором, який передає свою посаду, проф. др. Єв-
геном Ерліхом // Науковий вісник Чернівецького 
університету: Збірник наук. Проць. Вип. 311. Пра-
вознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 23). 

Тому твердження відомого сучасного ро-
сійського дослідника наукової спадщини 
Є.Ерліха М.В.Антонова про те, що «Ойген Ер-
ліх» є «австрійським вченим» (див.: Антонов 
М.В. Социология права Ойгена  Эрлиха // Право-
ведение. – 2008. - №6. – С.128.), не має належної 
аргументації, не дивлячись на те, що Є.Ерліх 
дійсно величезну більшість своїх наукових робіт 
написав німецькою мовою – це була мова викла-
дання у Чернівецькому імператорському універ-
ситеті, де він працював професором права. Тай й 
сам М.В.Антонов дещо нижче у цій же статті 
фактично сам себе спростовує. Зазначаючи чин-
ники, які фактично детермінували менталітет  
Є.Ерліха, він пише: «Буковина, яка в той час 
входила до складу Австро-Угорської імперії, бу-
ла населена переважно росіянами [у Є.Ерліха 
замість слова «росіянами» значиться слово «ру-
сини», а це принципово різні феномени – П.П.], 
українцями, угорцями, румунами. Важливу роль 
у соціальному житті  головного міста регіону 
(Чернівці) відігравали єврейська, вірменська, 
словацька общини. Австрійський культурний 
вплив не мав вирішального значення, а німе-

цькомовна частина населення складала мен-
шість (виділено мною - П.П.). Неважко уявити, 
що й імперське право не чинило великого впливу 
на правове життя регіону, значна частина якого 
регламентувалась звичаєвим правом відповідних 
національних і територіальних общин. Так, без-
посередній життєвий досвід не дозволяв 
Є.Ерліху прийняти моністичну державницьку 
концепцію права», яка «виявилась настільки 
переконливою її віденському ідеологу і основ-
ному науковому противнику Ерліха – Гансу 
Кельзену» (див.: Там же. – С.130-131). 

Таким чином, Євген Ерліх безсумнівно 
належить до плеяди вітчизняних, тобто, укра-
їнських правознавців за всіма сутнісними 
критеріями. Проте його творча спадщина в 
Україні відома чи не найменше. Так ведеться се-
ред українців здавна: ще не здолавши остаточно 
в собі почуття меншевартості, яке нав’язане їм 
чужими імперськими державами, вони почува-
ють себе некомфортно поруч із видатними навіть 
вітчизняними діячами науки та культури, які 
всупереч усім обставинам долі зуміли піднятися 
до когорти світової інтелектуальної еліти. 

З метою посильного заповнення цієї про-
галини та детальнішого ознайомлення наукового 
співтовариства України з основними віхами жит-
тя та творчості Євгена Ерліха редакційна колегія 
«Наукового вісника Чернівецького університету» 
серії «Правознавство» розпочинає публікацію серії 
матеріалів про життя та діяльність Є. Ерліха та йо-
го творчу спадщину. Відкриває цю серію стаття 
доктора юридичних наук, професора, зав. кафедри 
міжнародного права А.З. Георгіци «Соціологія 
права Євгена Ерліха: на шляху до інтеграційного 
праворозуміння». До співпраці запрошуються усі 
небайдужі  вітчизняні та зарубіжні шанувальники 
та дослідники життя і творчості Євгена Ерліха. 

 
 
Голова редакційної колегії «Наукового вісника Чернівецького університету» серії «Правознавство», 
д.ю.н., проф., декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича П.С. Пацурківський. 
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У статті подається коротка біографічна довідка і розкривається творчий шлях засновника соціологічного 
напрямку в юриспруденції Євгена Ерліха. Викладено сутність і значення його соціології права, а також руху «за 
вільне право». Актуалізуються погляди вченого про «живе право» у сучасному контексті. Показані методологі-
чні засади його поглядів на соціологічне розуміння права, держави і суспільства.  
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У наші дні соціологічний підхід у дослі-
дженні права є одним із основних напрямків роз-
гляду права як багатоаспектного явища. Теоре-
тичне правознавство не зводить право до суто 
соціального, психологічного, нормативного, іде-
ального або іншого змісту. В ньому поєднуються 
ці та інші аспекти, котрі, синтезуючись на більш 
високому рівні, утворюють те своєрідне явище, 
яке ми називаємо правом. Це положення, за сло-
вами російського дослідника М.В. Антонова, 
можна вважати однією з основних тез інтеграти-
вного підходу, що передбачає конструювання 
методології міждисциплінарних досліджень, ви-
користання наукового інструментарію з інших 
галузей знання [1]. Така постановка питання не є 
новою в історії політико-правової думки. 

Ще наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. ро-
звиток політико-правових досліджень доповню-
ється новими напрямками і школами в юриспру-
денції (інтегративна юриспруденція, соціологія 
права, юридичний інституціалізм і т. ін.). Психо-
логія, соціологія та інші галузі науки про суспі-
льство привносили нові ідеї у соціальну філосо-
фію. Зокрема, Л. Кноппом, Л.Й. Петражицьким 
розроблялися питання інтеграції психології та пра-
вознавства. Зароджувалась нова наукова дисциплі-
на – соціологія. Вченими різних країн (Е. Дюрк-
гейм, М.М. Коркунов, С.А. Муромцев, Р. Штамм-
лер) було зроблено кілька спроб застосувати соціо-
логічні розробки у дослідженні права, розглянути 
право з точки зору його ролі у суспільному механі-
змі. Але ці розробки не призвели до появи нового 
наукового напрямку і залишились на рівні соціаль-
но-філософських інноваційних ідей. 

Заслуга методологічної розробки нового 
міждисциплінарного соціально-правового підхо-
ду, і це визнається більшістю дослідників [2], 
належить австрійському і українському правоз-
навцю [3] Євгену Ерліху (1862-1922). Публікація 

у Відні праці «Основи соціології права» в 1913 р. 
стала офіційною датою народження нової дисци-
пліни – соціології права. Ця фундаментальна 
праця стала наслідком багаторічних досліджень 
вченого – з автобіографічних матеріалів відомо, 
що роботу над цією книгою він розпочав із ви-
світлення питання про вільне правознаходження, 
починаючи з опублікованих у 1888 р. статей, 
присвячених аналізу прогалин у праві, а згодом 
доповідей про вільне правознаходження і вільне 
правознавство [4]. Як зазначав сам Є. Ерліх у 
власноручній автобіографії в 1908 р., більшість 
його праць тією чи іншою мірою пов’язані з цією 
темою, додаючи до сказаного, що ним було за-
проваджено в науковий обіг термін «вільне право-
знаходження», а також те, що він доклав значних 
зусиль у використання народногосподарського та 
соціально-політичного досвіду в сферах історії та 
догматики права й задля розвитку історії права на 
порівняльно-правових засадах [5].  

Євген Ерліх пройшов цікавий і складний 
життєвий та науковий шлях. Народився він 14 
вересня 1862 р. у Чернівцях на Буковині. Дитин-
ство Євгена (Еліаса [6]) пройшло в Сам борі на 
Львівщині, де його батька було призначено адво-
катом. Загальну освіту Ерліх здобув у тутешній 
польсько-мовній публічній гуманітарній гімназії, 
в якій поряд з іншими мовами викладалася й ні-
мецька. Вищу юридичну освіту отримав навчаю-
чись два роки у Львівському університеті, а з 
1881/1882 н. р. у Віденському університеті, який 
закінчив у серпні 1883 р. (у 20 років). 8 квітня 
1886 р. здобуває ступінь доктора права. Залиши-
вшись у Відні, почасти займається адвокатською 
практикою (офіційно: з 4 квітня 1893 р. до 20 
грудня 1896 р.), але переважно – вивченням зага-
льної теорії права та римського права. З листопа-
да  1896 р. Є. Ерліх працює на посаді екстраор-
динарного (позаштатного), а з 1900 р. і до почат-
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ку Першої світової війни обіймає посаду ординар-
ного (штатного) професора і завідувача кафедри 
римського права в Чернівецькому університеті. У 
1901 р. він обирався деканом юридичного факуль-
тету, а в 1906/1907 рр. – ректором університету [7]. 

Наукова творчість Є. Ерліха під час пере-
бування у Чернівецькому університеті (майже 
чверть століття) стала епохальною подією в істо-
рії правової думки ХХ ст., хоча його наукова 
спадщина залишається маловивченою, у першу 
чергу в Україні.  Об’єктивні історичні фактори 
(початок Першої світової війни, розпад Австро-
Угорщини, перехід Буковини до Румунії, пере-
формування новою владою Чернівецького уні-
верситету та ін.), а також розвиток суспільних 
наук у колишньому СРСР на базі марксистської 
ідеології призвели до того, що вчення Ерліха ви-
явилося незатребуваним (зокрема, з мотивів кри-
тичного ставлення Ерліха до марксизму [8]; єди-
на монографія В.П. Марчука, присвячена віль-
ному праву в буржуазній юриспруденції, була 
присвячена критиці концепції Ерліха з позицій 
марксизму, а не її систематичному викладу та 
аналізу [9]); його праці в переважній більшості 
своїй залишились в оригіналі – на німецькій мо-
ві, а тому недоступні для значної частини науко-
вців України. І тільки з відновленням діяльності 
юридичного факультету в Чернівецькому універ-
ситеті (травень 1991 р.) дослідженню наукової спа-
дщини Є. Ерліха приділяється значна увага [10]. 
Останнім часом активізувались дослідження твор-
чості Є. Ерліха у Російській Федерації, у першу 
чергу, завдяки зусиллям М.В. Антонова [11]. 

Друкована наукова спадщина Ерліха скла-
дає більше 70 праць. Повне зібрання творів Ерлі-
ха могло б скласти кілька томів. Посмертно опу-
бліковано дві збірки його праць: «Право і життя» 
(1967), «Закон і живе право» (1986) – обидві за 
редакцією проф. Цюріхського університету М. 
Ребіндера. Чимало праць Ерліха перекладено ан-
глійською (переклад 1936 р. «Основ соціології 
права» – Паунд  назвав її «однією з видатних 
книг покоління»), низку японською [12]. 

Є. Ерліх як провідний правознавець ХХ ст. 
прославився вже на початку своєї наукової 
кар’єри. Вже його перші наукові розвідки у галу-
зі цивільного права та історії римського права 
привели молодого дослідника до висновку про 
безпідставність тільки моністичного – етатистсь-
кого – погляду на право. У творах «Про прогали-
ни в праві» і «Мовчазне волевиявлення» дослід-
ник-початківець сформулював свою критичну 
позицію стосовно цього напрямку. На його дум-
ку, виникнення теорії про безпрогальність права 

було пов’язано з рецепцією римського права, в 
межах якого юристи вважали можливим знайти 
вичерпні відповіді на будь-які питання. В міру 
розвитку та ускладнення суспільства та посилен-
ня ролі держави місце римського права поступо-
во зайняла публічно-владна діяльність держави. 
Остання намагалась поставити суддівський кор-
пус під свій контроль за допомогою покладення 
на суддю обов’язку завжди обґрунтовувати своє 
рішення посиланнями на текст закону – цього 
«не завжди справедливого, але завжди вірного і 
передбачуваного права». Ерліх виходив із того, 
що в текстах закону неможливо вмістити всю 
різноманітність соціального життя. А тому вва-
жав, що право корениться не в текстах законів, а 
в житті. «Центр ваги розвитку права у наш час, 
як і у всі часи – не в законодавстві, не в юрис-
пруденції, не в судовій практиці, а в самому сус-
пільстві» (цей висновок у найбільш повному ви-
гляді був аргументований пізніше – у праці «Ос-
нови соціології права»).  

Багато західних юристів називають це по-
ложення відправним пунктом усього руху за «ві-
льне право» (у західноєвропейській юридичній 
літературі для позначення цього явища викорис-
товуються фактично тотожні терміни – «школа 
вільного права», «вчення про вільне право», «ві-
льне правознаходження», «соціальне знаходжен-
ня права»). Мабуть,  не випадково в історії пра-
вознавства ім’я Ерліха стоїть в одному ряду з Г. 
Канторовичем, Ф. Жені, Е. Фуксом. При цьому, 
на думку дослідника А. Фоулкса, саме Ерліх 
вважається «духовним главою» руху [13]. Кон-
цепція Ерліха отримала назву «вільного права», 
оскільки для неї став характерним «вільний під-
хід» до права, який, згідно автора, можна вияви-
ти у практиці судового розгляду і винесення ух-
вали, де має місце свобода суддівського розсуду 
у виборі правової вимоги. Щоб виявити витоки, 
розвиток і сутність права, належить насамперед 
виявити вади, існуючі в суспільних союзах: у 
сім’ї, торгівельних товариствах, громадах і дер-
жаві. Як і в далекому минулому, так і в сучасно-
му суспільстві право являє собою порядок, існу-
ючий в родах, сім’ях, а також в нормах і припи-
сах різних асоціацій. Ці норми і факти і є «живим 
правом» [14]. Проте ідеї Ерліха, поряд з ідеями 
інших представників школи «вільного права», 
хоч і мали певне поширення, не були повністю 
прийняті континентальною європейською тради-
цією права, орієнтованою на сувору ієрархію 
джерел права, яка віддавала перевагу законодав-
ству як основі винесення судових рішень. З бі-
льшим ентузіазмом їх було сприйнято в США, у 
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правовій системі якої істотна роль відводиться 
прецедентному праву, суддям загалом, «праву в 
дії», аніж «праву в книгах» [15]. 

Надзвичайно важливе значення має крити-
ка Є. Ерліхом пануючого на той час формального 
підходу до права. Юридичний позитивізм, як ві-
домо, розглядав право лише як сукупність юри-
дичних норм, які визначалися державою, і не 
ставив завдання розкрити зв'язок права з суспі-
льними факторами. Такий підхід, за словами Ер-
ліха, був недостатнім і ненауковим. Для того, 
щоб розкрити суть права, правова наука, вважав 
він, повинна бути не тільки історичною, а й соці-
ологічною. А тому для успішної боротьби з по-
зитивізмом в юридичній науці і практиці Ерліх за 
допомогою організованого ним семінару «живо-
го права» збирав чисельний фактичний матеріал, 
який служив би доказом недоцільності обмежен-
ня правової науки дослідженням тексту закону та 
його техніко-правового застосування. На основі 
цього матеріалу Ерліх намагався дати нове тео-
ретичне обґрунтування існуючого права. При 
цьому він приділяв значну увагу не тільки вивчен-
ню законодавства, а й дослідженню звичаєвого 
права, судової практики, проявів господарського 
життя, намагався обдумати та узагальнити їх з по-
зицій свого соціологічного світогляду, встановити 
зв’язки між всіма цими проявами і створити уза-
гальнене пізнання правової діяльності [16]. 

Спостерігаючи за життям поліетнічної Бу-
ковини, Ерліх дійшов висновку, що закони лише 
частково, й далеко неповно, відображали життя 
суспільства, їхні норми містили чисельні прога-
лини; або ж, містячи чіткі приписи, залишались 
«мертвими», бо в суспільстві діяли інші норми. 
«На Буковині, – писав Ерліх у праці «Соціологія 
і юриспруденція», – діє австрійський цивільний 
кодекс, чужий закон, сімейне право якого виник-
ло на основі зовсім іншої організації сім’ї» [17]. 
Отож, щоб зрозуміти, яке право дійсно є чинним, 
вважав Ерліх, слід «відшукати живе право». Це 
означає дослідити середовище виникнення й дії 
права як емпіричної реальності. Джерелом пі-
знання права, отже, повинні стати не закони, 
юридична догматика, юридична література, а 
безпосереднє спостереження життя вчинків, ви-
вчення звичаїв, документів, які відображають 
здійснення «права». Ерліх пропонував викорис-
товувати індуктивну методологію, відтак методи 
емпіричних соціологічних досліджень (анкету-
вання, опитування, збирання й аналіз документів 
(наприклад, договорів) тощо) [18]. Отже, конце-
пція «живого права», протиставивши останнє 
праву «формальному», розширює праворозуміння, 

включаючи в нього й «правові» норми дійсності, 
не тільки «правових текстів» і в такий спосіб спри-
яє більш глибокому дослідженню його джерел. 

Зазначимо, що Ерліх був не тільки теоре-
тиком – він в 1909 р. на юридичному факультеті 
університету засновує науково-дослідний семі-
нар (форма практичних занять, щоправда, для 
випускників, а не студентів) з «живого права». 
Семінар займався дослідженням звичаєвого пра-
ва Буковини. Ерліх вважав, що семінари «живого 
права» дадуть «можливість студентам пізнавати 
науковий метод» і пробудять в них свідомість 
дійсності. «Достатньо було мені, – писав  він, – 
поспілкуватися  із студентом п’ять хвилин для 
того, щоб помітити, як перед ним відкривається 
новий світ… Тисячі справ, на котрі він до цього 
часу не звертав ніякої уваги, отримували для 
нього нове життя… ставали для нього свідками 
живого права» [19].  

Найвагомішою працею Ерліха, звичайно, ж 
є «Основи соціології права», якій судилося стати 
відправною точкою розвитку нової наукової ди-
сципліни. Задум цієї праці відображений у всту-
пному слові: «Часто стверджують, ніби книжка 
повинна бути такою, що її зміст може резюмува-
тись декількома реченнями. Якби цей твір ми 
піддали такому випробуванню, його зміст поля-
гав би у наступному: «Центр ваги розвитку права 
в наш час, як і в усі інші часи, знаходиться не в 
законодавстві, не в юриспруденції чи судочинст-
ві, а в самому суспільстві. Мабуть, в цій пропо-
зиції міститься зміст будь-якої основи соціології 
права» [20]. Принциповим положенням даної 
праці є визнання того, що будь-яке суспільство 
складається з безлічі союзів, які організовують 
життя як окремих індивідів, так і груп індивідів. 
Організація як процес розподілу функцій, за-
вдань, правочинів і обов’язків здійснюється че-
рез право. Як зазначає М.В. Антонов, у цьому 
погляди Ерліха співпадають з концепцією соціа-
льного контролю, сформульованою одночасно Р. 
Паундом [21]. У цьому плані, за Ерліхом, будь-яке 
право соціальне, оскільки виконує організаційну 
функцію: «правові норми є нормами, що виплива-
ють з юридичних фактів; вони з’являються з прак-
тики, яка в суспільних союзах вказує кожному 
члену цих союзів його становище і функції» [22]. 

Аналізуючи цінність соціолого-правової 
концепції мислителя, викладену в «Основах со-
ціології права», М.В. Антонов слушно вказує на 
цілісне, інтегральне бачення права Ерліхом в ас-
пекті фактичності та нормативності, що призвело 
її автора до ідеї про фактичну відсутність меж 
між юридичною дійсністю та соціальною дієвіс-
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тю норм і правил. Саме ця антиетатиська спря-
мованість положень найголовнішої праці Ерліха 
викликала заперечення у науковому світі і в пе-
ршу чергу у Ганса Кельзена, який у ті роки тіль-
ки розпочинав свою наукову кар’єру. Якщо для 
Кельзена це означало змішання права і сили, то 
для Ерліха будь-яке соціальне правило є фактич-
ною силою і примусовим за своєю природою 
(«нормативна сила фактичного»). Примусовість 
норм і правил ґрунтується на інтегрованості лю-
дини  у процес правового спілкування. Таке спі-
лкування відбувається в межах численних соціа-
льних союзів, норми якого інтегрують учасників. 
Інтеграція («впорядкування» в термінології Ер-
ліха) веде до утворення права, основна функція 
якого полягає у створенні та підтриманні поряд-
ку всередині союзів. У цьому плані, за Ерліхом, 
«держава не є єдиним примусовим союзом – у 
суспільстві їх безліч і вони можуть інтегрувати 
індивіда значно сильніше, ніж держава» [23]. 

Ерліх, як бачимо, прагнув розширити по-
няття права. Він виділяв у суспільному житті та-
кі явища, як мораль, звичай, добрий тон та моду, 
підкреслюючи, що вони впливають на правопо-
рядок і навіть проникають в нього. При цьому, як 
зазначав В.П. Марчук, Ерліх виходив із того, що 
питання про співвідношення норм права і позап-
равових норм не є питанням суспільної науки, а 
суспільної психології. У такий спосіб він ставив 
на один рівень і норми права, і норми моралі, 
звичаї, добрий тон тощо [24].      

Інший вітчизняний дослідник В.С. Бігун 
вказує, що ерліхівське праворозуміння у соціоло-
гічному аспекті не обмежувалося розумінням 
права тільки як закону. Мислитель розрізняв три 
типи права: соціальне право, право юристів, 
державне право. Соціальне право – це діючі но-
рми, правила поведінки людських спільнот, їхній 
«внутрішній порядок». Оскільки суспільство, з 
погляду Ерліха, складається зі спільнот, органі-
зованих відповідно до обов’язкових для їхніх учас-
ників правил поведінки, то соціальне право – це 
певне організаційне право, яке складає значну час-
тину права. Ним охоплено норми різноманітних 
людських стосунків, які існують в таких формах 
співжиття, як сім’я, підприємство, громада тощо.  

Державне право – це всі правові приписи, 
які створені лише державою» і «без якої вони не 
могли б існувати». Державне право у його розу-
мінні – це, передусім, організаційні приписи вій-
ськових поліцейських і податкових законів, а 
також «норми втручання», за допомогою яких 
держава запроваджує зміни в соціальні структу-
ри. Під правом юристів мислитель розумів суку-

пність норм-рішень, тобто правових положень, 
відповідно до яких суди вирішують правові спо-
ри. Вони виникають через недосконалість, непо-
вноту «організаційного права», до права юристів 
входить також і правова доктрина, в якій раніше 
створені правові рекомендації (пропозиції) прис-
тосовуються до соціальної ситуації і тим самим 
набувають життєвої сили. Поряд з цими двома 
порядками і незалежно від них існує і третій – 
право союзів, яке складається з юридичних фак-
тів і регулює внутрішній порядок союзів. До чи-
сла цих юридичних фактів Ерліх відносить п’ять: 
звичай, владування й підпорядкування, володін-
ня і волевиявлення [25]. 

Соціологічний підхід до права Є. Ерліха 
виявлявся також в розгляді соціології права як 
емпіричного правознавства. Вчений вважав, що 
вивчення правознавством лише державного пра-
ва, законодавства, є недостатнім для розуміння 
природи й дійсності права. У його розумінні 
«державно-правове» правознавство – це не нау-
ка, а вид техніки, ремісництво, штучне мистецт-
во, зайняте виданням законів, їх коментуванням. 
Правознавству ж, на його думку, слід спрямува-
ти свої зусилля на вдосконалення правової дійс-
ності, практики. Рушійною силою цього мала 
стати соціологія права як основа правознавства. 
Право, за Ерліхом - феномен соціальний, отже, 
кожен тип юриспруденції є частиною суспільст-
вознавства. Звідси висновок: правознавство є 
частиною теоретичного суспільствознавства, со-
ціології. Соціологія ж права – це наукове вчення 
про право. Соціологія права є емпіричною дис-
ципліною [26].    

Безперечно, у методологічній розробці но-
вого соціолого-правового підходу – моделі, що 
розглядає право одночасно з точки зору його но-
рмативної значущості і з точки зору його факти-
чної дії, ключовою є праця «Основи соціології 
права». Водночас ця праця є тільки частиною 
задуманої Є. Ерліхом трилогії праці, де «Осно-
ви…» повинні були стати другою частиною, на-
ступною за критикою догматичного підходу до 
права, «Юридичної логіки» (1918 р.) і доповне-
ною детальним методологічним обґрунтуванням 
соціолого-правового підходу в третій частині – 
під назвою «Теорія суддівського знаходження» 
(були написані та опубліковані тільки чотири 
розділи в 1917 р.). Доречно зауважити, що цей 
фрагмент третьої частини трилогії Ерліха, на ду-
мку німецького мислителя Гюнтера Тойбнера, 
має чи не найбільше значення для розуміння про-
цесів глобалізації в сфері права, утворення автоно-
мних від держави і самоврегульованих соціальних 
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підсистем (транснаціональних корпорацій, міжна-
родних організацій, засобів масової комунікації 
тощо) [27]. По суті, з точки зору сучасних дебатів 
про межі і методи правового регулювання, йдеться 
про плюралістичний метод, який тільки окреслю-
вав Є. Ерліх. Підкреслимо і таку деталь – вчення 
Ерліха вписувалося в тенденції перших декад ХХ 
ст. в соціальних науках – тенденції до інтеграції 
знання про суспільство і правознавства, які як і ко-
лись, залишаються актуальними. 

Звичайно, і в часи Еріха не усіма були 
сприйняті чимало його нових положень, оцінок і 
висновків про природу права і сьогодні не можна 
повністю погодитись з усіма міркуваннями мис-
лителя. Погляди Є. Ерліха критикували теорети-
ки і філософи права (Г. Кельзен, В. Фрідман), 
загальновідомою є критика радянським правоз-
навством вчення про «вільне право», а, відтак, і 
поглядів Ерліха. В наші дні Вольфган Фрідман 
вказує на «три головні слабкості доробку Ерліха. 
По-перше, вчений не дає чіткого критерію роз-
межування правових і інших соціальних норм. 
По-друге, Ерліх не розрізняє звичай як «джере-
ло» і тип права. По-третє, мислитель непослідов-
ний у власній логіці розмежування специфічних 
правових норм держави і правових норм, у яких 
існуючі соціальні факти лише доповнені санкці-
ями держави [28]. 

Проте  і сьогодні видаються актуальними 
низка інших ідей наукової спадщини Є. Ерліха. 
Насамперед, варто зазначити, що вивчення ори-
гінальних праць Ерліха допомогло б і сьогодні 
вирішенню актуальних науково-практичних за-
вдань вітчизняного правознавства. Не тільки на 
початку ХХ ст., але і тепер і в майбутньому ціка-
вими є ідеї Ерліха як основи критичної оцінки 
сучасного етапу законотворення і реалізації за-
кону в Україні. Доречними, актуальними вида-
ються погляди Ерліха на зміст юридичної освіти 
у плані її наповнення «живою» практикою. 

Загальні висновки. Євген Ерліх як науко-
вець розпочав теоретичні дослідження у галузі 
історії римського права, продовжив їх у соціоло-
гії (розробивши соціологію права) і завершив 
кар’єру вченого у царині філософії права. Актуа-
льність і цінність висловлених ним ідей, часом 
суперечливих спостережень і міркувань, думок 
для сучасного українського правознавства поля-
гає у їх здатності сприяти плюралізації і конкре-
тизації праворозуміння, критично-конструктив-
ному підходу до вирішення актуальних проблем 
державотворення в Україні. Вважаємо, що настав 
час «переглянути» і «повернути» Є. Ерліха віт-
чизняному правознавству, адже до цього часу 

немає в нашій державі україномовного видання 
його теоретичної спадщини. Зрозуміло, що це не 
під силу окремим колективам і ентузіастам, 
вкрай необхідна державна підтримка. До ви-
вчення наукової спадщини Ерліха нас зобов’язує 
не тільки те, що він тривалий час жив і творив у 
мальовничому куточку України Чернівцях, скі-
льки його правознавчі здобутки.  
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Sociology of Eugene Ehrlich: towards an integrated comprehension of law 

Summary 
A short biographical note and a creative career of a founder of sociological trend in jurisprudence Eu-

gene Ehrlich are disclosed in this article. The essence and meaning of his sociology of law and the movement 
for "free law" are revealed. Scientific views about the "living law" in the present context are actualized. 
Methodological basis of his views on a sociological understanding of the law, the state and society are 
showed. 
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Социология права Евгения Эрлиха: на пути к интегральному правопониманию 

Аннотация 
В статье дается краткое биографическая справка и раскрывается творческий путь основателя 

социологического направления в юриспруденции Евгения Эрлиха. Изложена суть и значение его со-
циологии права, а также движения за «свободное право». Актуализируется воззрение ученого о «жи-
вом праве» в современном контексте. Показано методологические основания его взглядов на социо-
логическое понимание права, государства и общества. 
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СОФІСТИКА – ПЕРША ПРИРОДНО-ПРАВОВА ПІЗНАВАЛЬНА ТРАДИЦІЯ 
 

Показано, що еволюція «фізикалістської» дослідницької програми у Древній Греції логічно завершилась 
її системною гносео-методологічною кризою. Сутність цієї кризи полягала в тому, що основні поняття «фізики» 
змінили свій зміст на протилежний, у порівнянні з первинним змістом. На цій основі стало можливим пізнання 
людини як індивіда та її потреб, поділ феноменів на природні і не-природні. Останнє дозволило виділити та 
науково описати феномен природного права. Для виявлення природного права, як з’ясувалося, необхідний пев-
ний внутрішній стан індивіда-суб’єкта права – необхідний його сумнів в авторитеті, або свобода від авторитету. 

 
Еволюція «фізикалістської» дослідницької 

програми завершилась системною гносео-
методологічною кризою в її розвитку. Сутність 
цієї кризи полягала в тому, що основні поняття 
«фізики» у силу більш поглибленого  осмислен-
ня їх прихильниками й творцями цієї наукової 
традиції з пізнавальних позицій цієї ж традиції 
змінили характер свого змісту на протилежний – 
і у підсумку знайшли не те, що було оголошено 
метою пошуку на початку пізнання. «Фізика» з 
моменту свого виникнення рухалася від визнан-
ня істинно сущим якоїсь універсальної й безвід-
носної єдності, а прийшла в підсумку  до визнан-
ня істинною індивідуально-відносної множини, 
яка сприймається чуттєво. Тобто, те, що було 
принципово важливим для «фізики» у її вихід-
ному пункті, те, із чого вона виникла, відрізнив-
ши себе від поверхневого сприйняття повсяк-
денної свідомості, применшилося на останніх 
етапах її розвитку й перетворилося в її очах у 
щось виключно уявне. І навпаки, те, що на поча-
тку її шляху вважалося малозначимим, у підсум-
ку перетворилося в те, що є істинним. Причому 
цей результат став не підсумком оман, помилок у 
реалізації дослідницької програми, а навпаки, 
був єдиним логічним наслідком послідовної, не-
ухильної реалізації цієї пізнавальної програми: 
від кредо Фалеса «усе є одне» натурфілософи 
прийшли до кредо Анаксагора «усе є все». Не-
вблаганна логіка пізнавального процесу переміс-
тила множинність, яка сприймається  чуттєво й 
відповідну їй  свідомість із ледве помітної пери-
ферії пізнання в центр світогляду й світосприй-
мання, перетворивши її в такий спосіб у непору-
шний принцип, у своєрідну нову точку відліку 
для пізнання, що розбудовується, розвивається. 
Відбулося те, що називається в науці «перери-
ванням безперервності», перехід у нову якість. 

 З доктрини, яку розробляла для себе як 
свою власну «фізика»,  як її пряме продовження 
й безпосереднє втілення в підсумку народилася 
софістика – вчення, що заперечує «фізикалістсь-

ку» програму пізнання і її «стихійну» парадигму. 
С.П.Лебедєв відзначав: «Перехід від «фізики» до 
софістики – це пряме перетворення «фізики», що 
увійшла в стан кризи, у власне заперечення» [5, 
c.177]. Зазначене перетворення раніше істинного 
в те, що здається, й того, що раніше здавалося,  
в істинне стало можливим внаслідок нерозв'яз-
ного в межах «фізикалістської» дослідницької 
програми конфлікту, що переріс в антагонізм її 
основних теоретичних положень із її ж методо-
логічним інструментарієм. Софістика за своєю 
природою виявилася опозиційною до вихідних 
натуралістичних цінностей, утвердивши в якості 
свого основного кредо принцип відносності 
знань і пізнання як їхнього джерела [див.: 11, 
с.5]. У порівнянні з основним пізнавальним кре-
до «фізиків» це з неминучістю вело до переоцін-
ки натурфілософами свого місця й ролі в пізна-
вальному процесі й до зміни розуміння ними 
власне світобудови. 

 Загальна підсумкова ситуація, що слалася 
в натурфілософії, ніби підштовхувала мислителів 
до того, щоб вони відчували себе приреченими 
мати справу з безпосередньо даною множинніс-
тю сторони буття, що сприймається чуттєво, яке 
колись вважалося всього лише думкою, і щоб їх 
точка зору уявлялася їм вираженням не єдиної ро-
зумності, істини, а їх індивідуальної природи. Ана-
логічно тому, як родоначальник «фізиків» Фалес на 
початку розгортання натурфілософської дослідни-
цької програми сформулював їхнє визначальне ме-
тодологічне кредо «усе є вода», не менш знамени-
тий софіст стародавності, один із засновників цієї 
ідейної течії Протагор виразив споконвічне світо-
глядно-методологічне кредо софістів «людина є 
міра всіх речей (виділене мною – Г.Р.): для реаль-
них – їхньої реальності, для нереальних – їхньої 
нереальності» [див.: 5, с.374]. 

Не можна сказати, що «фізикалістська» на-
турфілософія, від Фалеса до Анаксагора включ-
но, була лише філософією природи. Ранньогре-
цькі мислителі залишили після себе також вели-
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чезний світоглядний матеріал, що свідчить і про 
їх стійкий інтерес до людини у всіх її вимірах і 
проявах. Розгляд проблем світобудови був у них 
не абстрактним, а служив одночасно й обґрунту-
ванню норм людського життя, з'ясуванню стано-
вища людини у світі, шляхів досягнення нею 
благочестя, справедливості й навіть особистого 
щастя. Чого тільки заслуговує відповідь того ж 
Фалеса на обивательське питання до нього, як 
прожити саме праведне й найкраще життя люди-
ні: «Якщо самі не будемо робити те, у чому дорі-
каємо іншим». Це «золоте правило» моральності, 
першорядне для будь-якої епохи людської істо-
рії. Йому ж приписують авторство вислову «Пі-
знай самого себе», висіченого пізніше на колоні 
Храму Аполлона в Дельфах, піднесене в дарунок 
Храму «сімома мудрецями». Космологічна про-
блематика, що домінувала в ранньогрецькій фі-
лософії, тісно перепліталася в ній з антропологі-
чною, а присутність людини в ній постійно мала-
ся на увазі  не тільки потенційно, але й актуаль-
но, тобто  була незмінною. Причинною цього 
було те, що космологічні побудови ранньогрець-
ких мислителів служили загальній для всіх них 
глобальній меті – обґрунтуванню гармонійної 
взаємодії людини із природою. Для них - тих що 
не втратили гострого відчуття свого нерозривно-
го зв'язку із природою, само собою зрозумілим 
було те, що людина повинна жити «по природі», 
відповідно до природи. Тому й науковий («тео-
рійний») розгляд ними природи не був в них 
протиставлений розглядові людини.  

Космогонічні версії стародавніх філософів 
служили своєрідним вступом, передумовою в 
описі природи людського світу. Вони пояснюва-
ли появу людини у світі, народження самого сві-
ту, його рослинне й тварина розмаїття. При цьо-
му постійно була присутня й згодом підсилюва-
лася орієнтація натурфілософії на людський ро-
зум як на неминучу умову й засіб одночасно жи-
ти « згідно природі». Не буде перебільшенням 
твердження, що поряд з натуралістичними кон-
цепціями людини ранньогрецькі мислителі роз-
вивали  і його інтелектуалістичне трактування. 
Душа не тільки з'єднувала людину з живою при-
родою, але в ній відшукувалося вище (розумне) 
начало,  що, власне, і проголосили ранні піфаго-
рійці. Орієнтація на людський розум  в цей най-
більш ранній період розвитку давньогрецького 
пізнання природи була протиставлена традицій-
ній міфологічній орієнтації на богів як на джере-
ло знання й творців благ. Уже Ксенофан дійшов 
висновку, що люди самі «знаходять краще», уз-
годжуючи свої дії із природою. Проте величез-

ний антропологічний потенціал, що міститься в 
ранньогрецьких натурфілософських вченнях, 
зовсім не дає підстав для висновку про те, що 
людиномірна проблематика  в них була предста-
влена адекватно, більше того – що вона була до-
мінуючою, ведучою. 

Останнє відбулося лише з виникненням 
софістики, що стала природнім і неминучим ви-
роком «фізикалістській» течії давньогрецької 
філософсько-методологічної думки з її «стихій-
ною» парадигмою пізнання та  виявилася одно-
часно началом формування принципово іншої 
пізнавальної традиції та її «діяльнісної» паради-
гми. Насамперед, софісти поквапилися подолати 
методологічну непослідовність усієї поперед-
ньої, особливо післяелейської натурфілософії, 
тобто, пізнавальної традиції, яка  безуспішно на-
магалася в особі своїх представників «погодити» 
один з одним речі, що ніяк не стикуються між 
собою - логічно мислячий нематеріальний (не 
речовий) розум і речову, але зовсім не логічну 
природу. Не знайшовши способу, за допомогою 
якого розум міг би панувати над речовою приро-
дою й не вгледівши підстав для використання 
поняття розуму при описанні видимого світу (ці 
теоретичні положення софісти взяли готовими в 
«фізиків»), вони просто усунули загальний уні-
версальний розум із глобальної картини світу, 
замінивши його множиною конкретних розумів 
окремих індивідів. 

 Логічним наслідком цього став і другий 
їхній принциповий крок – вони відмовилися від 
вивчення, недоступного для достовірного пі-
знання мегакосмосу (знову ж ґрунтуючись виня-
тково на досвіді його пізнання натурфілософами) 
і зосередили всі свої пізнавальні зусилля на та-
кому ж масштабному,  для пізнаючого суб'єкта, 
«космосі» - людині. Остання цікавила різні течії 
софізму із самих різних сторін: одних – з погляду 
пізнання, що розвивається, інші намагалися зро-
зуміти мотивацію її практичної діяльності, третіх 
цікавив зміст, суть її мислення, четверті захопи-
лися розробкою прийомів ведення бесіди й особ-
ливо риторики і т.д. Однак спільним знаменни-
ком для «усієї першої софістики» [4, c.11] вияви-
лася діяльність людини, проте ще не людини, як 
особистості [13].  

Отже, конфлікт між дійсністю, що сприй-
мається чуттєво і дійсністю, що сприймається 
абстрактно-логічним мисленням, що виник ще в 
елейців, який усе більше наростав і  загострюва-
вся при кожній черговій спробі його вирішення 
натурфілософами, що сприяв зведенню космічного 
Розуму софістами до розмірів звичайної людської 
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здібності продукувати індивідуальне чуттєве 
сприйняття й не більше, переріс із теоретико-
гносеологічного в загальнокультурний фено-
мен, прийняв вигляд протилежності «природ-
ного» і « не-природного», а штучно створеного, 
придуманого, став фундаментальним методологіч-
ним принципом давньогрецького софізму.  

 Внаслідок цього вже сам методологічний 
принцип софістів: розподіл всього сущого на 
природне й штучне, створене людьми, що вияв-
ляється в їх повсякденному житті й діяльності, 
визначив зміст і суть їх пізнавальної парадигми. 
У всій  своїй теоретичній і практичній діяльності 
софісти послідовно проводили ідею, що справж-
ній зміст відкритої попередньою філософією 
природи не може бути вірно зрозумілим, якщо 
під природою розуміти «усю сукупність феноме-
нів». Тому що відкриття природи полягає саме в 
поділі цієї сукупності на феномени природні й 
феномени неприродні, тобто, «природа» у софі-
стів – критерій розмежування одного й іншого. 
До відкриття природи, у їх розумінні, властиво-
сті будь-якої речі могли сприйматися як прояв її 
зовнішніх рис, данності в цілому, без критеріа-
льної оцінки цієї речі на предмет її природності 
або не-природності. Тобто, стосовно  оцінки пра-
вил поведінки людей до відкриття природи філо-
софією неможливо було навіть виявити суттєвих 
відмінностей між звичаями або особливостями 
поведінки, які завжди й скрізь ті самі, і звичая-
ми або особливостями поведінки, що відрізня-
ються від однієї спільності людей до іншої їхньої 
спільності – усіх їх поєднував  авторитет «праба-
тьківського», «традиційного», «свого», одним 
словом, «звичай» як дофілософський еквівалент 
«природи» у праві. Однак після відкриття філо-
софією споконвічної природи критерій «звичаю» 
поступово втрачає свою продуктивність при оці-
нці правил поведінки людей і перестає «працю-
вати» у колишній своїй якості. 

Це й змусило софістів перейти при вирі-
шенні питань теоретичного й практичного харак-
теру до методологічно передумовної позиції 
протиставлення природного й штучного, не-
природного. У їх уявленнях до штучного нале-
жало все, що не вкорінене в бутті, у самій приро-
ді, а міститься тільки в розумі людини або ство-
рюється розумом і тому становить сферу види-
мості, являючи собою лишень гадане буття. Та-
кий, з погляду софістів, статус соціальних зако-
нів, юридичних і моральних норм. На думку 
Протагора і його послідовників, наприклад, за-
конне й незаконне, справедливе й несправедливе 
й т.д. є такими не за природою, а лишень тому, 

що прийняті такими в суспільній думці й на час, 
термін, на який ця думка зберігається [13, c.83]. 

Інший не менш відомий софіст Антифонт 
вважав, що якщо людина живе відповідно соціа-
льним (розумним) законам, то вона напевно в 
чомусь  істотному перебуває в протиріччі зі сво-
єю природою (бажаннями, відчуттями, інстинк-
тами), а якщо вона спробує побудувати своє 
життя відповідно природі, то їй з необхідністю 
доведеться знехтувати якоюсь мірою розумними 
вимогами закону. Неминучий конфлікт між цими 
двома неминучими сферами людського існуван-
ня, на думку софістів, повинен бути вирішений 
на користь природи людини й на шкоду її розуму 
(штучному). Жити по природі, у їх уявленні – 
значить жити вільно, тому що воля й полягає в 
тому, щоб реалізувати природну схильність – із 
цієї позиції закон є певним насильством над при-
родою й над тим, хто прагне жити по природі 
[див.: 7]. Інший софіст, Каллікл, висловлювався ще 
конкретніше  – природа й звичай (закон) супере-
чать один одному [див.: 9, с.191]. Тобто, перевага 
природи в софістів перед  штучно створеним фак-
тично доходила до заперечення традиційних звича-
їв і законів, їм видалося необхідним в давньогрець-
кому полісі існуючі акценти між природними й 
соціальними цінностями змінити на прямо проти-
лежні традиційно встановленим. Той самий Кал-
лікл, наприклад, прийшов до логічного висновку 
про те, що якщо виходити із природної, первинної 
справедливості, то, наприклад, майно слабшого й 
гіршого повинне належати не йому, а найсильні-
шому й кращому [див.: 9, с.192]. 

«Що це так, видно повсюдно, - продовжує 
свої міркування Каллікл, – цілі держави й народи 
так розуміють справедливість: сильний панує 
над слабким і має більше від нього. Яким, на-
приклад, керуючись правом (виділено мною – 
Г.Р.), Ксеркс пішов війною проти Еллади, а його 
батько – проти скіфів?, - питає він риторично, 
одночасно викладаючи й відповідь на це питан-
ня. – Я вважаю, що такі люди діють відповідно 
природі закону…, відповідно із законом приро-
ди (виділено мною – Г.Р.), однак, звичайно не за 
законом, який ми волюнтаристськи придумує-
мо… [не за] протилежним природі законом…» 
[див.: 9, с.192]. Висуваючи й обґрунтовуючи 
ідею природнього права в його розумінні, Кал-
лікл продовжує свої міркування: «… а ні викупи-
вши, а ні одержавши в подарунок від Геріона, 
Геракл все-таки викрав корів, оскільки це було 
його природнім правом (виділено мною – Г.Р.), 
тому що й корови, і всі інші пожитки  слабших і 
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гірших повинні належати кращим і найсильні-
шим» [див.: 9, с.192]. 

Софіст Фрасимах теж стверджував, що 
справедливість завжди встановлюється в інте-
ресах найсильнішого й у цьому «проявляється 
природне». Щоб переконається в цьому, досить 
подивитися, закликав він, на закони держав. Їх 
встановлює влада, маючи у на увазі не загальну, а 
тільки свою користь: демократія створює демокра-
тичні закони, тиранія – тиранічні і т.д. Встановлені 
закони оголошуються цією же владою справедли-
вими для всіх, у тому числі й для підданих. Того, 
хто переступає  ці закони карають як порушника 
законів і справедливості. От і виходить, - резюмує 
він,  що у всіх державах справедливістю вважаєть-
ся формально те саме, хоча фактично різне, а саме 
те, що в кожному окремому випадку вигідне існу-
ючій владі [див.: 8, с.20-21]. 

Підтвердження свого припущення про 
штучне походження юридичних норм софісти 
знайшли, насамперед, у надзвичайній різномані-
тності законодавства у різних народів і навіть у 
різних давньогрецьких полісах, що часом дохо-
дило до протилежності. Те, що видавалося спра-
ведливим і гідним одному народу, нерідко ви-
знавалося як несправедливе й негідне іншими 
народами. І дійсно, якщо спробувати неупере-
джено зіставити й зрівняти цю величезну різно-
манітність поглядів на «законне», важко уникну-
ти висновку, що їх джерелом є не єдина для всіх 
людей природа, а довільна (випадкова) діяль-
ність розуму. Софіст Гиппій, наприклад, був пе-
реконаний, що за природою всі люди родичі (хо-
ча йому ще не була відома дарвіністська теорія 
походження людини), свояки й співгромадяни, 
але за законом це виглядає зовсім навпаки. Адже 
подібне, з його погляду, родинне аналогічне по-
дібному за природою, закон же (людське встано-
влення) примушує до того, чимало чого не узго-
джується з людською природою [8, c.133]. 

Поряд із законами до штучних утворень 
належали також, з погляду софістів, і мовлення, 
мова,  як письмова, так і усна, на якій закони ви-
кладалися і якою вони озвучувалися. На штуч-
ний характер походження мови, у їх уявленні, 
вказувала, насамперед, як і у випадку із законо-
давством, та обставина, що у різних народів без-
ліч неоднакових мов. Вроджене у всіх людей по-
винне бути однаковим, а будь-яка різноманіт-
ність свідчить лише про умовність виникнення, а 
мови різних народів саме такі. Вони не вроджені 
у людей, а є результатом їх своєрідного  догово-
ру між собою про те, як називати ту або іншу річ 
[10]. Враховуючи винятково важливу роль мови 

в людській діяльності в цілому й у пізнанні лю-
диною дійсності, зокрема, софісти звернули на 
мову особливу увагу, створили на підставі ви-
вчення мови цілий ряд нових суспільних прак-
тик, зокрема, риторику. 

Мистецтво красномовства в софістів за-
вдяки їхньому новому відношенню до мови – як 
до інструмента пізнання й впливу, а не як до па-
сивного засобу фіксації знань, що само по собі 
стало найважливішім завоюванням культури – 
набуло небувалої раніше точності і аргументова-
ності. Особливо досягнув успіху у пізнанні й ви-
користанні мови як інструмента людської діяль-
ності, як свідчать джерела, софіст Продик – він 
першим почав здійснювати класифікацію частин 
мови: імен, артиклів, дієслів, дієприкметників й 
часток, що фактично стало початком появи нау-
кової граматики в Стародавній Греції й на Заході 
в цілому. Він також був першим, хто став вивча-
ти відмінності між діалектами й історію слів 
[див.: 2, с.168; 9, c.22, 47; 3, c.49]. 

 Проте найвідомішим із софістів і водночас 
таким, хто найбільш адекватно виражав сутність 
їх поглядів на розумове пізнання, був уже згаду-
ваний вище легендарний адвокат з Обдери Про-
тагор, який прославився й увійшов в історію сво-
єю багаторазово підтвердженою практичною зді-
бністю вигравати в судах присяжних будь-які 
справи для будь-якої сторони. Він шокував афін-
ське суспільство тим, що, навчаючи своїх слуха-
чів, змушував їх доводити правоту обох сторін у 
кожній судовій справі. Через багато століть  цін-
ність цієї процедури, що виявилася предтечею 
справжнього забезпечення формальної рівнопра-
вності сторін у судовому процесі, була загально-
визнанна й  стала повсюдно застосовуватися як 
елемент навчання праву [див.: 1]. 

Маючи на увазі  цю багатогранну роботу 
софістів з мовою, С.П.Лебедєв резюмує: «Софіс-
ти вивчали слова з погляду змісту їх значення, 
вивчали закони й умови побудови мови. Вони 
філософствували мовою (виділене мною. – 
Г.Р.), досліджували мову різнобічно, прагнучи 
виявити її ресурс, її граничні можливості, бажа-
ючи подивитися, на що вона взагалі здатна. Вони 
випробовували її як знаряддя віднайдення істини 
й у якості засобу побудови ілюзій. Вони вчилися 
не просто міркувати, а цілеспрямовано управля-
ти мовою. «Жонглюючи» мовою й мисленням, 
софісти зробили частину тієї роботи, яка не вда-
лася «фізикам»: не на словах, а на ділі софісти 
показали, що розум, мова, мислення являють со-
бою могутню силу, здатну управляти  своїм роз-
судом. Анаксагор хотів показати розум як керу-
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ючу силу, але не зміг цього зробити; софісти ж 
на практиці продемонстрували величезний 
управлінський потенціал розуму й мислення 
(мови), щоправда, в обмеженій області – у сфері 
людської діяльності» [6, c.206]. 

Отже, саме з методологічних позицій про-
тиставлення природного й не-природного софіс-
тами ще в стародавності було висунуте припу-
щення про похідний від первозданної природи 
людей характер споконвічної природи права, що 
виявився спершу, як же відзначалося, у формі 
правових звичаїв, а потім і законів, а також була 
сформульована ідея природного права, факт 
чого по теперішній час, як у загальній, так і в 
спеціальній юридичній літературі, за рідкісними 
винятками, ще належним чином не осмислений 
[див.: 12, с.80]. Цей феномен, як практично зав-
жди буває з новим, що не досягло ще своєї зріло-
сті, явищем, ще «шукав» свого адекватного 
сприйняття, найменування, місця в числі інших 
споріднених явищ, однак із самого початку його 
усвідомлення й відкриття всім причетним до йо-
го народження було очевидно, що згідно потен-
ціалу, який міститься в ньому, він назавжди 
ввійшов у європейські традиції права, праворо-
зуміння й правопізнання. 

Народившись у гострих дискусіях із при-
хильниками «конвенціональної» традиції право-
розуміння, ідея природного права не однаково 
сприймалася й різними течіями софізму. Мабуть, 
єдине, що було загальним для них усіх у правос-
прийнятті – це посил, згідно з яким закони й 
установи, що забезпечують життя законів, є ан-
титезою природи, тому що створені людьми. 
Якщо природа споконвічна, загальносуспільна, 
справжня й незмінна, вважали вони, то людські 
закони й установи штучні, конвенціональні, мін-
ливі, ситуативні. Усе інше, у тому числі й понят-
тя природного права («права природи») тлума-
чилося софістами неоднаково. Це було виклика-
но розбіжністю поглядів різних їх представників 
як на природу, так і на право. 

Одні софісти підкреслювали в природі її 
першосутність; іншим «право природи» здавало-
ся «правом буття», вони вважали природу уні-
версальною першоструктурою,  вбачали в при-
родному праві «вихідний порядок»; для тих, у 
чиїх очах природа представлялася насамперед 
сферою духу, природне право логічно виступало 
«ідеєю права»; ті, хто вбачав у природі насампе-
ред сукупність казуальних, причинно-наслід-
кових залежностей, розцінювали природне право 
як «закон природи» («природній закон»).  

Ще одні властивості природного права, що 
якісно відрізняються від попередніх граней 
«права природи», висвітлювала в природному 
праві й така його інтерпретація, при якій наголос 
робився на розкритті особливостей не стільки 
його «природного», скільки «правового» елемен-
та. Там, де природнім правом позначили об'єкти-
вно існуючий порядок, «право природи» уподіб-
нювалося парадигмі законодавства. Коли на при-
родне право дивилися як на певні домагання, то-
ді складався погляд на нього, як на комплекс 
природжених правомочностей суб'єкта, наявних 
в останнього по відношенню саме до соціуму, 
держави і т.д. Отже, уже при народженні й перві-
сному становленні ідеї природного права її бать-
ками-софістами було запропоновано безліч варі-
антів розшифрування й застосування формули 
природного права. З методологічної точки зору 
вражає, що біля витоків цього різноманіття пер-
вісних поглядів про природне право виявився 
яскраво домінуючий над іншими, загальний для 
всіх софістів той самий генетичний підхід. 

Причому можливості цього підходу для 
подальшого поглиблення й розширення нашого 
уявлення про виникнення й ствердження ідеї 
природного права, як показала наступна практи-
ка правопізнання, ще далеко не вичерпані. Це 
блискуче продемонстрував у середині ХХ століт-
тя вже вище згадуваний нами Л.Штраус, аналі-
зуючи не тільки гносеологічні, але й соціально-
історичні, ментальні передумови виникнення ідеї 
природного права. «Платон показав, скоріше 
всіма загальними обставинами діалогів у 
Державі й у Законах, ніж явними тверджен-
нями, наскільки для виявлення природного 
права необхідний сумнів в авторитеті, або 
свобода від авторитету, - своєрідно виділяє 
свою головну думку про передумови появи ідеї 
природного права Л.Штраус, поставивши її на 
перше місце в порівнянні з будь-якими іншими 
його ж положеннями про природне право. У 
Державі обговорення природного права почина-
ється через тривалий проміжок часу після того, 
як старець Кефал, зразок батька, глава сімейства, 
іде, щоб опікуватися про жертвопринесення бо-
гам, - для пошуків природного права необхідна 
відсутність Кефала, або того, що він персоніфі-
кує. Або, якщо хочете, люди типу Кефала не ма-
ють потреби в знанні природного права. Крім 
того, це обговорення змушує учасників повністю 
забути про кінний пробіг зі смолоскипами на 
честь богині, який вони мали намір подивитися, - 
пошук природного права заміняє цей пробіг. Об-
говорення, описане в Законах, відбувається, поки 
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співрозмовники, що крокують по стопах Міноса, 
який, будучи сином і учнем Зевса, приніс критя-
нам божественні закони, ідуть із критського міс-
та до печери Зевса. Хоча їх обговорення описане 
повністю, нічого не сказано, чи досягли вони пе-
рвісної мети. Кінець Законів присвячений 
центральній темі Держави: природне право, або 
політична філософія і її кульмінація замінюють 
печеру Зевса. Якщо ми приймемо Сократа як ти-
пового представника тих, хто шукає природне 
право, ми можемо пояснити відношення цього 
пошуку до авторитету в такий спосіб: у суспільс-
тві, керованому божественними законами, строго 
забороняється піддавати ці закони справжньому 
обговоренню, тобто, критичному дослідженню, у 
присутності молодих людей; Сократ, однак, об-
говорює природне право - предмет, чиє відкриття 
припускає сумнів у прабатьківському або божес-
твенному кодексі, - не тільки в присутності мо-
лодих людей, але й у бесіді з ними» [12, c.83-84]. 

Висновки. Отже, софісти, протиставивши 
природному штучне, головним чином людську 
діяльність у її феноменальних проявах людсько-
го розуму й людської мови, досягли тим самим 
того, що  шукали всі їх ідейні попередники - єд-
ності відособленого мислення й світу людини, 
що чуттєво сприймається, перенесли об'єкт пі-
знання, образно кажучи, з оригіналу на безліч 
його уподібнень. Внаслідок цього вони відмови-
лися від пошуків єдиної, абсолютної істини, 
прийнявши положення, що раз вона дотепер не 
знайдена, то її просто немає – місце єдиної істи-
ни зайняло в них безліч окремих, приватних, су-
перечливих і навіть альтернативних «істин» од-
ного і того ж самого явища. Тим самим софісти 
остаточно підірвали методологічні засади вищо-
го  авторитету, звичаю й традиції в соціумі, під-
готували ґрунт у суспільстві для заміни їх ідеєю 
природного права людини. Вони навіть запропо-
нували суспільству цю ідею, вгледівши її в при-
родній свободі й природній рівності всіх без ви-
нятку індивідів, що одержала мовою більш піз-
ньої науки найменування егалітаристського 
природного права. Переважаючі майже на 
всьому наступному етапі розвитку філософської 
й наукової думки негативні оцінки софістичної 

традиції в наш час активно переглядаються, а ос-
новні підсумки їх зусиль по вдосконаленню гно-
сео-методологічного інструментарію пізнання все 
частіше оцінюються як ще один поворотний пункт 
початкового етапу розвитку цього пізнання. 
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R.O. Gavrylyuk 
Sophistry is the first natural-legal cognitive tradition 

 
Summary 

 
It is shown in the article, that the evolution of "physicalism" of the research program in Ancient Greece 

logically came to an end with its system gnosio-methodological crisis. The essence of this crisis consisted in the 
fact that basic concepts of "physics" changed its contents into the  opposite, in comparison with the primary one. 
On this basis the cognition of human as an individual with his needs and the  division of the phenomena into 
natural and not-natural became possible. The later allowed to distinguish and scientifically describe the 
phenomenon of absolute law. For the exposure of absolute law, as it turned out, a certain  internal state of legal 
individual-subject, - his doubts in the authority, or freedom from the authority are necessary. 

 
Р.А. Гаврилюк 

Софистика - первая естественно-правовая познавательная традиция 
 

Аннотация 
 

Показано, что эволюция "фізикалістської" исследовательской программы в Древней Греции ло-
гически завершилась ее системной гносео-методологическим кризисом. Сущность этого кризиса за-
ключалась в том, что основные понятия "физики" изменили свое содержание на противоположный, в 
сравнении с первичным содержанием. На этой основе стало возможным познание человека как инди-
вида и ее нужд, низменность феноменов на естественные и не-естественные. Последнее разрешило 
выделить и научно описать феномен естественного права. Для выявления естественного права, как 
выяснилось, необходимое определенное внутреннее состояние индивида-субъекта права – необходи-
мое его сомнение в авторитете, или свобода от авторитета. 
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Постановка проблеми. Філософсько-
правові погляди Аристотеля помітно відрізняли-
ся від наукових позицій його попередників.        
У першу чергу він цікавився природними і соці-
альними основами моралі та права [24, с.46]. Ві-
дмітність концепцій Платона й Аристотеля поля-
гає у різному підході до визначення поняття іде-
алу, у тому числі й у процесі визначення ідеаль-
ної форми державного правління. У платонівсь-
кій системі ідеал являв собою результат зовніш-
нього втручання, тоді як у Аристотеля він міс-
титься у самих речах і його пошук та досліджен-
ня можливі у процесі безпосереднього порівня-
льного співставлення понять і явищ [10, с.155]. 
На думку Аристотеля, закон «відкривається»  у 
процесі спостереження за природою, в чому й 
проявляється природничо-правова суть сформу-
льованих ним концептуальних ідей. Аристотель, 
учення якого ґрунтувалося на основах раціоналі-
зму, поступово відмовляється від орієнтації на 
трансцендентальні сутності, що в політичній 
площині знайшло своє вираження у відмові від 
абсолютного ідеалу, описаного в платонівській 
«Державі» та у зверненні до дослідження полі-
тичної організації на основі даних, отриманих у 
процесі вивчення конкретноіснуючих політич-
них режимів і психології людини, яка розкрива-
ється в її соціальній поведінці [23, с.23]. 

Ступінь наукової розробки теми. Творча 
спадщина Аристотеля протягом значного періоду 
часу була об’єктом дослідження філософів, пра-
вників, соціологів, політологів. Не є винятком із 
цього ряду і державно-правова сфера наукового 
пізнання. Погляди мислителя в даному руслі у 
різний час досліджували Т.Аквінський [1], 
Ю.В.Андрєєв [2], Т.В.Блаватська [5], Ж.-П. Вер-
нан [6], А.Доватур [7], Е.Р.Доддс [8], О.І.Зай-цев 
[9], Ф.Ф.Зелінський [10], С.Ф.Кечек’ян [11], 
Ф.Коплстон [12], М.А.Кравцов [13], Ф.де Ку-
ланж [14], О.Ф.Лосєв[15], Л.П.Маринович і 
Г.А.Кошеленко [16], В.С.Нерсесянц [17], 
С.М.Трубецкой [22], А.М.Чанишев [25], та бага-
то інших. Кожен із дослідників, викладаючи вла-

сне бачення сутності аристотелівських ідей, від-
кривав нові грані його творчості, аналізуючи їх з 
позицій різноманітних, почасти суперечливих 
між собою науковоконцептуальних підходів.  

Метою статті є аналіз ідеальної, на думку 
Аристотеля, форми державного правління, ви-
значення її основ і ціннісної сутності. 

Виклад основного матеріалу. Аналізую-
чи форми державного правління, Аристотель за-
значав, що держава за своєю суттю є складним 
явищем із багаторівневою структурою. Виходячи 
з гіпотетичного припущення про те, що індивід 
виступав як елементарна частка державного 
утворення, філософ розпочинає дане досліджен-
ня із з’ясування питань, що розкривають індиві-
дуалізуючі ознаки інституту громадянства. При 
цьому він висловив зауваження, що громадянст-
во та постійне місце проживання на теренах 
держави – це дві різні категорії, бо не всі індиві-
ди, що мешкають чи перебувають на території 
державного утворення, є його громадянами. Не є 
ознакою громадянства, за уявленнями філософа, 
можливість виступати в суді у якості позивача чи 
відповідача, оскільки цим правом можуть скори-
статися й іноземці на підставі укладених з ними 
угод. Мислитель зазначав, що не можна називати 
громадянами у повному розумінні цього поняття 
дітей та літніх осіб, звільнених від виконання 
громадянських обов’язків у силу того, що перші 
через свій незрілий вік ще не можуть повною 
мірою виконувати громадянські обов’язки, а 
другі, через похилий вік, уже не здатні брати по-
вноцінну участь у державному житті полісу. То-
му найбільш точно поняття «громадянин» може 
бути визначене завдяки участі фізичної особи в 
роботі суду (але не у якості відповідача чи пози-
вача), та народних зборів [21, с.5]. Отже, держа-
вою, за Аристотелем, належить називати сукуп-
ність фізичних осіб, які беруть участь у роботі 
законодавчої або судової влади. Достатня кіль-
кість даних громадян і забезпечує територіаль-
ному утворенню самодостатнє існування (Полі-
тика, 1275, 20) [4, с.446]. 
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Як зазначав Аристотель, у його часи до-
сить поширеною була практика, коли громадя-
нином вважалася особа, батько і матір якої були 
громадянами. У деяких випадках для отримання 
громадянського статусу навіть вимагалося, щоби 
предки претендента у третьому і навіть старшо-
му поколінні також були громадянами [15, 
с.346]. Мислитель також указував на те, що у 
давнину у багатьох містах існувало правило, за 
яким син не набував громадянського статусу за 
життя батька, а після його смерті тільки старший 
нащадок чоловічої статі отримував політичні 
права [14, с.230]. Дані факти наводять на думку, 
що за часів життя та творчості Аристотеля гро-
мадянин був не тільки первинною найпростішою 
складовою частиною держави, але й основою її 
існування та функціональної здатності. 

Державу філософ розумів як певну систе-
мну сферу організації державних посад загалом, 
але у першу чергу – верховної влади, так як вона 
завжди пов’язана з порядком державного управ-
ління (Політика, 1278 b, 10) [4, с.455; 2, с.87].     
У цілому Аристотель усі форми держави поділяв 
на дві групи: правильні та неправильні. Зокрема 
він зазначав, що неважливо, править у полісі од-
на людина, меншість чи більшість. Якщо вони 
керуються, у першу чергу, загальносуспільною 
корисністю, – то такі форми державного прав-
ління, безперечно, будуть правильними, а якщо 
першочергового значення набувають вигоди од-
нієї особи, меншості або навіть і більшості, – во-
ни спотворені, тобто неправильні (Політика, 
1279 а, 30) [4, с.457]. 

Монархічне правління, спрямоване на до-
сягнення користі загальносоціального характеру, 
Аристотель називав царською владою; правління 
небагатьох – аристократією, а для правління бі-
льшості філософ застосовував термін «політія». 
Але лад, який у «Політиці» іменувався «політі-
єю», в «Етиці» називався «тимократією». Даний 
термін не варто ототожнювати з платонівською 
тимократією, оскільки вчитель Аристотеля виво-
див його з кореня «time», тобто – «честь», «гід-
ність», а Аристотель – з кореня «timema» («роз-
ряд» або «ценз»). Отже, політія (тимократія) ви-
значалася ним як різновид державного правлін-
ня, заснованого на основі цензових особливос-
тей, причому за ознакою озброєння громадян, а 
не за їх багатством [13, с.239]. 

Відхилення від загальносоціальних цінніс-
них орієнтацій ідеальної царської влади Аристо-
тель називав тиранією, якщо ж ці самі ознаки 
були притаманні аристократії, то таку форму 
державного правління мислитель називав олігар-

хією, а спотворену політію – демократією (Полі-
тика, 1279 а, 30-40; 1279 b, 5-10) [4, с.457; 2, 
с.90]. Тиранія, на переконання філософа, – це 
монархічна влада, основною метою діяльності 
якої є отримання вигод тільки для одного прави-
теля; олігархія – переслідує вигоди тільки для 
заможних громадян; демократія – незаможних, 
але загальносоціальної користі жодна із цих влад 
не приносить. Тобто в неправильних, спотворе-
них, за визначенням Аристотеля, державних 
утвореннях, основною метою функціонування 
органів влади було забезпечення корисливих ін-
тересів лише частини громадян полісу.  

Позитивні форми державного правління 
філософ визначав, виходячи із всеохоплюючої 
мети функціонування влади, яка полягала у дося-
гненні найвищого загальносоціального ідеалу, 
тобто блага, яке б охоплювало все громадянське 
населення держави. Звідси випливає, що філо-
соф, виходячи із принципу бінарності форм дер-
жавного правління, наділяв ознаками ідеальності 
лише ті форми, при яких проголошувалося вер-
ховенство загальногромадянських інтересів над 
індивідуально-особистісними чи груповими.  

Аристотель не зважав на кількість індиві-
дів, які входили до тієї чи іншої правлячої соціа-
льної групи, – чи це була влада меншості – оліга-
рхія, чи більшості – демократія. Вони забезпечу-
вали реалізацію інтересів лише частини грома-
дянського населення, а тому були хибними, або 
спотвореними. Ідеальні форми державного прав-
ління, навпаки, – метою своєї діяльності визначали 
досягнення загальногромадянських інтересів, тобто 
загального щастя. Тому, досліджуючи проблема-
тику, пов’язану із визначенням найкращого держа-
вного ладу, Аристотель зазначав, що його органі-
зація повинна надавати можливість «…будь-якій 
людині жити у добробуті та бути щасливою…» 
(Політика, 1324 а, 25) [4, с.591]. Але він також ука-
зував на те, що елементами держави є багаті та бі-
дні (індивіди), й залежно від переваги одних чи 
інших установлюється і відповідна форма держав-
ного правління [17, с.201].  

Основним завданням держави найкращого 
виду, на переконання Аристотеля, є побудова 
соціально зорієнтованої системи влади й управ-
ління, а інтереси рядового громадянина наріж-
ним каменем повинні проходити через її ідеоло-
гію. Водночас філософ зазначав, що найкращий 
державний лад не може створюватися без відпо-
відних зовнішніх умов, жодна з яких не повинна 
бути недосяжною, – це кількість громадян і роз-
мір державної території (Політика, 1325 b, 35-40) 
[4, с.596]. Дане питання Аристотель розглядав у 
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контексті можливості якнайкращого виконання 
державою завдань, які входять до сфери її компе-
тенції. Уваги заслуговує і той факт, що чим більша 
держава, тим більше серед її населення налічується 
рабів, метеків та іноземців, а тому треба брати до 
уваги лише те населення, яке є її невід’ємною 
частиною, – громадян. Звичайно, що велика кі-
лькість різного населення справді є ознакою ве-
личини держави. Але ту державу у якій багато 
ремісників і мало важкоозброєних воїнів, не мо-
жна вважати великою, адже, безперечно, різними 
є поняття «велика» та «багатонаселена» (Політи-
ка, 1326 а, 15-25) [4, с.597]. 

На нашу думку, варто також зазначити, що 
в «Риториці» Аристотель пропонує ще одну кла-
сифікацію форм державного правління, заснова-
ну як на способі формування вищих органів вла-
ди, так і на меті, яку переслідує та чи інша форма 
правління. У демократії верховна влада форму-
ється відповідно до жеребкування [16, с.53], то-
му мета демократії – досягнення свободи. 
М.А.Кравцов зазначав, що в олігархії верховна 
влада формується згідно з майновим цензом 
громадян, тому мета олігархії – багатство. Вер-
ховна влада в аристократії формується відповід-
но до рівня виховання громадян, тому мета цієї 
форми правління – виховання та законність. 
Влада монарха поділяється на два види – царю-
вання та тиранію. Під царюванням розуміється 
єдиновладдя, що відповідає встановленому по-
рядку. Тиранія – це необмежене єдиновладдя. 
Про мету царювання, як указував вчений, Арис-
тотель не висловлювався, але метою тиранії ого-
лошував захист [13, с.241]. Відштовхуючись від 
змісту даного твердження, можна припустити, 
що тиран, володіючи необмеженими управлінсь-
кими повноваженнями та використовуючи їх пе-
реважно у власних інтересах, змушений був ра-
хуватися із загрозою, яка виходила від переваж-
ної маси населення полісу. Адже тиранія це на-
віть не влада в інтересах заможної меншості, як в 
олігархії, на яку він міг би покладатися. А тому 
цілком природний той факт, що необмежені вла-
дні повноваження неодмінно призведуть до ви-
никнення та розвитку антагоністичних настроїв, 
які можуть набути протестного спрямування. 
Зазначені обставини створювали б не тільки 
пряму загрозу владним повноваженням тирана, 
але й зазіхали на його фізичну недоторканність і 
навіть життя. Тому такий керівник держави зму-
шений був вибудовувати необхідний механізм 
особистого захисту, дбаючи про власну безпеку. 

Аристотель писав, що багатонаселеній 
державі досить важко підтримувати у належному 

стані власну систему управління на основі хоро-
ших, у розумінні філософа, законів, бо надмірна 
кількість індивідів не тільки надзвичайно ускла-
днює, але й навіть унеможливлює процес підт-
римання державного порядку на високому рівні. 
Зрозуміло, що процес управління великими ма-
сами людей надзвичайно складний і досить часто 
вимагає застосування дискримінаційних і навіть 
диктаторсько-тиранічних методів управління. 
Адже велика кількість індивідів, які різняться за 
складом свого характеру, уподобаннями, культу-
рними традиціями, ціннісними орієнтаціями, світо-
глядними уявленнями, дотриманням релігійних 
культів, і сконцентровані на одній території, ви-
кликає появу маси проблемних, і навіть конфлікт-
них, ситуацій, які досить складно врегулювати, 
керуючись нормативно-правовим інструментарієм 
соціально-ціннісного типу. А тому нівелювання 
антагоністичних настроїв можливе лише за раху-
нок ущемлення інтересів однієї, а то і всіх груп на-
селення, що неможливо вчинити без застосування 
заборонно-примусових чи навіть силових методів 
впливу на соціум. 

Досконале, зазвичай, знаходить своє відо-
браження у певному пропорційному співвідно-
шенні кількості та величини. Тому держава, у 
якій гармонійно поєднуються величина території 
та кількість населення, – і є, на переконання 
Аристотеля, найпрекраснішою. Фактично він 
закликав оперувати середньо-пропорційними 
показниками, вказуючи на те, що надзвичайно 
малі та непомірно великі розміри території та 
кількості населення призводять до того, що дер-
жава втрачає свої якісні характеристики як ідеа-
льного соціально-просторового утворення.         
У своєму ідеальному вигляді поліс повинен мати 
таку кількість населення, яке було б самодостат-
нім для облаштування власного нормального 
життя на засадах політичного діалогу (Політика, 
1326 b, 10) [4, с.598; 2, с.86]. Адже діяльність 
держави розподіляється між владарюючими та 
підлеглими. Завдання перших полягає у форму-
ванні й доведенні до виконавців відповідних ро-
зпоряджень і у винесенні судових рішень, за-
вдання других – у належному їх виконанні.  

Для формулювання справедливих рішень і 
розподілу посад громадяни обов’язково повинні 
не тільки особисто знати один одного, але й во-
лодіти інформацією про те, які якості притаманні 
кожному членові суспільства. Там, де цього не-
ма, справи із призначенням на посади та з вине-
сенням судових рішень перебувають у жалюгід-
ному стані, адже й у першому, й у другому випа-
дках вчинення необдуманих і достатньо необ-
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ґрунтованих дій є несправедливим, а це, воче-
видь, має місце у випадках, коли в державі про-
живає надто велика кількість населення. Також 
унаслідок перенаселення прийшлим людям, тоб-
то негромадянам, буде досить легко присвоїти 
громадянські права, так як завадити цьому негати-
вному явищу буде вкрай складно. Тому філософ 
уявляв величину населення держави так: «Допус-
тимою є певна кількість населення для забезпечен-
ня самодостатності її існування, але ця кількість 
повинна бути легкоосяжною». (Політика, 1326 b, 
25) [4, с.598; 2, с.87].  

Очевидно, Аристотель указував на те, що 
соціальна складова держави повинна досягати 
такої величини, яка була б  у змозі забезпечити 
достатній рівень життя для населення.  

Виходячи з переконань філософа, будь-яка 
держава потребує, по-перше, продовольства; по-
друге, розвинутого ремесла; по-третє, зброї; по-
четверте, необхідного запасу грошових засобів 
для власних і військових потреб; по-п’яте, релі-
гійного культу; і найголовніше – визначення, що 
корисне і що справедливе у відносинах між гро-
мадянами (Політика, 1328 b, 5-15) [4, с.603; 9, 
с.56]. Аристотель зазначав, що найліпший той 
лад, за якого держава може бути найщасливі-
шою, а саме щастя не може існувати без людсь-
ких чеснот. Із наведеного випливає, що в державі 
з ідеальним ладом, яка «…об’єднує у собі мужів 
у повному сенсі справедливих, а не умовно спра-
ведливих, громадяни не повинні вести такий 
спосіб життя, який притаманний ремісникам і 
торгівцям, тому що таке життя є неблагородним 
та суперечить принципам чеснот. Також грома-
дяни ідеальної держави не повинні бути земле-
робами, так як їм потрібен буде вільний час для 
розвитку своїх чеснот та для політичної діяльно-
сті» (Політика, 1328 b, 35-40) [4, с.604; 14, с.344].  

Згідно з цими аристотелівськими поло-
женнями, повноцінних громадянських прав поз-
бавлялася переважна більшість населення, яке 
було зайняте у сфері виробництва та надання 
послуг, тобто ті верстви населення, які створю-
вали економічну базу для існування держави. 
Наведені Аристотелем підстави ненадання гро-
мадянських прав викликають неабиякі сумніви, 
адже ремісники та торгівці позбавлялися їх через 
те, що вели, на думку філософа, неблагородне 
життя. Землероби ж узагалі позбавлялися мож-
ливостей впливу на управління державою, оскі-
льки увесь свій час витрачали на обробіток землі 
та вирощування сільськогосподарської продук-
ції. Ще одним своїм твердженням Аристотель 
фактично знижував соціальний статус ремісни-

ків, торговців і землеробів до рабського рівня, 
вказуючи на те, що «…право власності в державі 
повинно належати лише громадянам» (Політика, 
1329 а, 30) [4, с.605]. Зазначені підстави так і за-
лишились недоведеними, дискримінуючими пе-
реважну частину населення держави. 

Розгляд питання про залучення до процесу 
управління державою військових Аристотель 
розпочинав надзвичайно виважено й обережно. 
Зважаючи на те, що військова верства суспільст-
ва володіла необхідною силою для примусової 
зміни державного ладу, філософ пропонував на-
давати особам, які входили до складу даної верс-
тви, громадянські права у повному обсязі, але 
лише після закінчення ними військової служби. 
У даному випадку філософ, на нашу думку, зва-
жував на те, що військова людина усвідомлювала 
свою державну значимість і виражала впевне-
ність у тому, що із настанням певного віку її бу-
де залучено до вирішення справ державного зна-
чення. Це справляло не тільки патріотичний вплив 
на воїна, але й змушувало його відповідально ста-
витися до виконання обов’язків перед батьківщи-
ною. З іншого боку, особа, яка належала до стану 
військових, із настанням певного поважного віку 
ставала нездатною до несення військової служби, а 
тому вже не являла собою небезпечної загрози си-
лової зміни державного ладу.  

Отже, з аргументації Аристотеля випливає, 
що повноправними громадянами держави могли 
бути лише воїни, які досягли поважного віку, 
члени ради, які мали визначати, за словами філо-
софа, що є корисним та справедливим для насе-
лення держави, та служителі релігійного культу 
(жерці). Усі інші особи, діяльність яких не спря-
мовувалася на служіння чеснотам, громадянами 
бути не могли (Політика, 1329 а, 20) [4, с.605]. 
Важливе арістотелівське обґрунтування поло-
ження, що щастя можливе лише у поєднанні з 
чеснотами, а держава не може вважатися щасли-
вою, якщо до уваги береться лише частина, а не 
вся сукупність її громадян (Політика, 1329 а, 25) 
[4, с.605]. Еталон щастя, за Аристотелем, у ідеа-
льній державі поширюється не на все її населен-
ня, а лише на громадян.  

Характеризуючи духовний стан, Аристо-
тель зазначав, що недопустимо, щоб жерцем ста-
вав землероб чи ремісник, адже вшановувати 
божества можуть лише особи із громадянським 
статусом. А оскільки все громадянське населен-
ня, за уявою філософа, поділялося на дві частини 
– важкоозброєних воїнів і осіб, які вирішують 
справи державного значення, – то саме тим осо-
бам, чий вік звільняє їх від інших занять, а саме 
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радним мужам, і належить доручити виконання 
обов’язків жерців (Політика, 1329 а, 30-35) [4, 
с.605-606]. Перехід до стану духовенства, за 
Аристотелем, був вершиною «соціальної кар’є-
ри», на яку спроможний громадянин ідеальної 
держави. Стверджуючи це, філософ зробив, на наш 
погляд, неможливе, запропонувавши наділити клас 
духовенства повноваженнями, які за своєю суттю 
були вищими, аніж статус повноправного громадя-
нина держави, тобто запропонував ввести «над-
громадянський» статус. Військові продовжували б 
виконувати свої функції, будучи ще неповноправ-
ними громадянами, а ремісники, землероби та різ-
ного ґатунку поденники не визнавалися не тільки 
громадянами ідеальної держави, але навіть її час-
тиною, тобто існували поза нею. 

Стосовно стану жерців нами було зазначе-
но, що вони володіли досить значними повнова-
женнями, якими не наділявся жоден з існуючих у 
державі соціальних станів. У даному випадку 
проглядається аналогія між станом жерців і ста-
ном правителів держави. З приводу цього Фюс-
тель де Куланж зазначав, що в описах Аристоте-
ля, у яких він змальовував відправлення релігій-
ного культу, можна знайти, що існували «окремі 
посадові особи для відправлення тих державних 
жертвоприношень, які за законом не доручалися 
жерцям, але мали особливе значення, як такі, що 
вчинялися на державному вогнищі. Таких поса-
дових осіб одні називають архонтами, другі – ца-
рями, треті – пританами» (Політика, 1322 b, 20-30) 
[4, с.586]. Указані термінологічні назви – цар, при-
тан і архонт – протягом значного періоду часу були 
синонімами [14, с.174]. У даному випадку Аристо-
тель указував на те, що в часи існування давньог-
рецьких полісів були періоди, коли правитель дер-
жави фактично виконував ще й функції верховного 
жерця. Тобто в полісах протягом певного періоду 
історичного розвитку відбувалося фактичне сумі-
щення найвищої світської та духовної влад, а звід-
си і випливає обсяг повноважень, що залишилися 
за жерцями. 

Висновки. Для ідеального, за уявою Арис-
тотеля, державного утворення, характерна форма 
правління, яка б діяла в інтересах усього його гро-
мадянського населення. Ідеальний поліс метою та 
сенсом свого існування проголошував досягнення 
загальногромадянського щастя, яке розумілося фі-
лософом не інакше, як доброчинність. Тому можна 
зауважити, що метою держави ідеального типу є 
досягнення вищого ступеня суспільного взаєморо-
зуміння серед громадян полісу. 

Такою майже ідеальною формою держав-
ного управління Аристотель вважав політію, як 

синтез олігархії та демократії. Дане визначення 
може здатися, на перший погляд, абсурдним, 
адже виходить, що найліпша форма державного 
правління є результатом поєднання двох «непра-
вильних», які викликали у філософа відразу. Не-
гативною рисою олігархії була клановість, а де-
мократії – стадна нерозумність. Але у разі їхньо-
го синтезу клановість олігархії буде знівельовано 
завдяки великій кількості осіб, наділених влад-
ними повноваженнями та виборності посадовців. 
Стадну нерозумність демократії буде компенсо-
вано освіченістю та вихованням олігархії. 

З олігархії запозичується сама ідея здійс-
нення владних повноважень досить заможними 
та відповідно вихованими людьми. Матеріальний 
статус цих індивідів робить їх, зазвичай, полі-
тично незалежними, а високий освітній та вихо-
вний рівень створює природні обмеження щодо 
використання повноти державної влади у влас-
них, корисних інтересах. Також стримуючим фа-
ктором, у даному випадку, буде існування всебіч-
ного контролю як зі сторони вищих, так і нижчих 
верств громадянського суспільства. А з демократи-
чної форми правління потрібно запозичити ідею 
великої кількості управлінських осіб та участі гро-
мадян у процесах їх обрання. У даному випадку 
велика кількість управлінського персоналу ство-
рить можливості для нівелювання фактів зловжи-
вання службовим становищем завдяки тотальному 
багаторівневому контролю, а факт обрання на по-
саду зробить управлінця не тільки ще більш упев-
неним у власних діях, але й зобов’яже рахуватися з 
думкою простих громадян-виборців. 

Фактично в результаті поєднання олігархії 
та демократії, вважав Аристотель, буде створено 
певний механізм стримувань і противаг, який 
знівелює негативні ознаки як олігархії, так і де-
мократії, але збереже їх позитивні сторони. Саме 
тому це поєднання олігархії та демократії Арис-
тотелем було назване політією – майже ідеаль-
ною формою державного правління. 
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ПРИЧИННО-АКСІОМАТИЧНІ ОСНОВИ СУДДІВСЬКОГО РОЗСУДУ 
 

Аналізується рольове значення суддівського розсуду, визначаються причинно-аксіоматичні основи його 
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Постановка проблеми. У практичній реа-

лізації теоретичної платформи правової держави 
значну роль покликана відігравати власне судова 
гілка влади, до першочергових завдань якої на-
лежить не формальне, а реальне забезпечення 
ефективного механізму захисту основних прав і 
свобод людини. При цьому колишні концептуа-
льні схеми, які орієнтують на дещо спрощене 
розуміння суду як бюрократичної установи, дія-
льність якої зводиться виключно до механічних 
дій по трансформації норм права в індивідуальні 
акти позбавлені актуальності. Виникає потреба в 
нових методологічних підходах, що дали би змо-
гу розглянути цю інституцію з ширших позицій: 
вбачаючи в ній реального гаранта природних 
прав людини, який у випадках наявності розри-
вів між конституційними положеннями та реаль-
ною дійсністю, відносної визначеності змісту 
застосовуваної юридичної норми, прогалин у 
законодавстві чи колізій нормативно-правових 
приписів, мав би можливість за власним розсу-
дом вирішити подібного роду проблемні питан-
ня. Крім того, необхідність інтенсифікації дослі-
джень у зазначеному напрямку значно посилю-
ється й тим фактом, що однією з широко визна-
них сучасних закономірностей правового регу-
лювання є його деформалізація. Остання полягає 
у тому, що по-перше, у законодавстві підвищу-
ється питома вага юридичних норм з відносно 
визначеним змістом, зокрема норм оціночних, а 
по-друге, як наслідок цього розширюється сфера 
розсудового правозастосування. В свою чергу ро-
зширення останньої дає можливість судді повніше 
і точніше враховувати потреби та інтереси 
суб’єктів у процесі правозастосувальної діяльності, 
а отже, гуманізувати її. Такі зрушення у правовому 
регулюванні, що мають людиноцентриську спря-
мованість дають можливість при вирішенні юри-
дичних справ брати до уваги конкретні особливості 
життєвої ситуації, ретельніше враховувати й пов-
ніше реалізовувати індивідуальні інтереси окремих 
осіб – суб’єктів правовідносин, забезпечувати не 
тільки законність і обґрунтованість, але й справед-
ливість правозастосувальних рішень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблематика суддівського розсуду – порівняно 
нова сфера наукових досліджень пострадянсько-
го періоду. Цей факт є виявом підсвідомого існу-
вання відомої тенденції щодо досить обережного 
й обмеженого дослідження дискреційних повно-
важень суддів, для якої була характерна механі-
зація права внаслідок офіційного визнання як 
єдиноможливого і правильного позитивістського 
підходу до розуміння права. Через високий ступінь 
процедурного формалізму останнього розв’язання 
кожної правової проблеми було можливе лише на 
підставі закону: як результат – убогість і надмірна 
врегульованість суспільного життя, типовий харак-
тер конфліктних ситуацій, які виникали породжу-
вали рутинну практику і зводили нанівець необхід-
ність використання такого тонкого і складного ін-
струменту, як суддівський розсуд. 

Незважаючи на стійкість догматів радянсь-
кого права та використання деякими авторами 
відомих ще з радянських часів аргументів щодо 
неприйнятності ідей вільного правознаходження, 
творчої ролі судді при здійсненні правосуддя та 
недоречності подолання розриву між законодав-
чим задумом і практикою правозастосування, 
останнім часом, як справедливо зазначає Б. Ма-
лишев, «у юридичній літературі спостерігається 
зростання чисельності прихильників активізації 
ролі суду у створенні юридичних норм» [9, с. 
70]. Так, вітчизняний філософ права В. Копоть у 
своєму дисертаційному дослідженні приходить 
до висновку, що при реформуванні української 
судової системи необхідно не лише змінювати 
зовнішню сторону питання, яку складає законо-
давство, а й приділити пильну увагу внутрішній 
стороні проблем правосуддя. Останнє, на думку 
автора, визначається тим фактом, що судове рі-
шення базується не тільки на нормах закону, до-
казах, узагальненій судовій практиці (тобто на 
об’єктивних чинниках), але й на суддівському 
розсуді (чиннику, який має суб’єктивний харак-
тер) [7, с. 145]. Аналізуючи судову практику як 
нетрадиційне джерело приватного права, росій-
ський дослідник Д. Храмов відзначає, що «пра-
восуддя відрізняється наявністю власного пере-
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конання про розумне, справедливе й належне. Із 
цього складається його самостійна й творча роль 
у правовому житті. Ця роль набуває особливого 
значення, коли … законодавство уміщуючи зага-
льні формулювання, змушує суддів при прийнят-
ті рішень відображати норми у конкретному спо-
рі, пояснюючи свою позицію. Будь-яка судова 
справа передбачає ретельний аналіз, пояснення, 
аргументацію судді» [12, с. 53]. Як стверджує Є. 
Мішина, «без суддівського розсуду у принципі 
неможлива судова діяльність. Таке правове яви-
ще надзвичайно важливе – це вірний шлях до 
виправлення судової практики й відходу від 
практики одноманітної, але хибної. Якщо суддя 
загнаний у прокрустову хибність формальних 
міркувань, неможливо розраховувати на ухва-
лення справедливого рішення» [10, С. 113]. 
Окрім вищезгаданої когорти правників на дис-
креційних повноваженнях судді також наголо-
шують А. Барак, Л. Берг, А. Бернюков, І. Булга-
кова, Р. Вахітов, В. Грищук, В. Канцір, Г. Мель-
ник, О. Папкова, М. Рісний, М. Савенко, О. Се-
вастьянова, С. Сливка та ін. 

Основна мета статті полягає в аналізі при-
чинно-аксіоматичних основ суддівського розсуду. 

Виклад основного матеріалу. Більшість 
авторів убачають рольове значення суддівського 
розсуду перш за все у сприянні поглибленню си-
стемності правового регулювання та підвищен-
ню його ефективності, оскільки завдяки ухва-
ленню дискреційних рішень виявляються латен-
тні взаємозв’язки між правовими нормами, а на-
піврозірвані –  логічно добудовуються. Під час 
застосування діючого законодавства в діяльності 
правозастосувальних органів нерідко зустріча-
ються ситуації, які не знаходять свого прямого 
врегулювання в законі чи іншому нормативному 
акті. Останній факт пояснюється тим, що сучасна 
правова реальність настільки багатогранна, що в 
ній неможливо все передбачити, а тим більше 
законодавчо закріпити, врахувати всі її тонкощі 
й нюанси. Соціальні проблеми, що вимагають 
законодавчого втручання, невичерпні. Одного 
разу визначивши деякі правила, закинувши в су-
спільство базисну нормативну інформацію, зако-
нодавець, ґрунтовніше осмислюючи об’єкт регу-
лювання, часто зіштовхується з необхідністю 
нових, більш детальніших, зрозумілих, доклад-
них визначень – аж до опису того, якому суб’єк-
та, як, в яких умовах необхідно діяти. Звідси – 
геометрична прогресія зростання кількості нор-
мативних актів, від якого не рятують заходи з 
очищення законодавчого масиву від неактуаль-
ного матеріалу що, як правило, супроводжують 

уведення в дію знову створюваних актів. Але, 
незважаючи на це, будь-якій, навіть досконалій, 
позитивній системі норм властиві прогалини, 
оскільки попри їхню досконалість, життя ство-
рює нові суперечливі ситуації, розв’язати які по-
винен суд. Так, досліджуючи цю проблему, В. 
Жуйков, зазначає: «прогалини в праві були, є і 
будуть завжди, як би законодавець не хотів і не 
вмів приймати необхідні закони, позаяк передба-
чити всі відносини, що потребують законодавчо-
го регулювання, просто неможливо. В окремі 
історичні періоди навіть стабільне й добре роз-
роблене законодавство починає кардинально 
оновлюватися, що неминуче призводить до знач-
ного зростання прогалин, які, на думку автора, 
повинен заповнити суд» [6, с. 147].  

Значна актуалізація проблеми рольового 
значення судової дискреції пов’язана не лише із 
релевантністю її динамічним життєвим реаліям 
суспільства, але й пояснюється тією обставиною, 
що суддівський розсуд є суспільно необхідним 
засобом, за допомогою якого зміст абстрактних, 
відносно визначених правових норм конкретизу-
ється і вони стають застосовними при вирішенні 
окремих спірних ситуацій. Як справедливо вва-
жає С. Алексєєв, «норма, що передбачає індиві-
дуальне регулювання, не дає вичерпного, абсо-
лютно визначеного вирішення того чи іншого 
питання, залишаючи в регулюванні ніби деякі 
«порожнини», і водночас дозволяє визначеним 
особам самим вирішувати (конкретно врегулю-
вати) дане питання» [2, с. 73]. Схожої позиції 
дотримується й К. Скловський, який зауважує, 
що «право – не результат волі законодавця, а 
продукт розвитку суспільства, відображення і 
закріплення відносин, що склалися між людьми. 
Можна затвердити закон, який вступає у проти-
річчя з основами права, зі справедливістю, але 
тоді це вже буде не право, а свавілля. Закон – це 
завжди більш-менш точне, більш-менш повне 
відображення права, і тільки суд при розгляді 
конкретного спору може дати оцінку відповідно-
сті закону праву при застосуванні у конкретному 
випадку» [11, с. 15].  

Зміст законодавчої норми має загальний 
характер, охоплює своїм регулюванням в уза-
гальненій, абстрактній формі певний вид суспі-
льних відносин, установлює загальне правило 
поведінки. Але в цьому узагальненому змісті за-
конодавчої норми криється й її недолік. Абстрак-
тну позитивну норму ніколи не можна сформу-
лювати остаточно. Вона не терпить абсолютних 
формулювань й підводить у різних соціальних 
ситуаціях, усіх таких різних під одне загальне 
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правило. Позитивна норма не може вести до 
справедливості; вона починається із закликів до 
«рівності», ніби рівність означає справедливий 
устрій життя. Насправді ж усі життєві ситуації 
різні, й визначити їх властивості в одній абстрак-
тній нормі неможливо. Закон у значенні загаль-
ного правила завжди вступатиме у сферу конкре-
тної емпірії з множинністю, яка не піддавати-
меться ніякому передбаченню. Пошуки «доско-
налого законодавства», що охоплювало б усі по-
дробиці й передбачало всі можливі випадки, без-
глузді й згубні. З часом закон неминуче зали-
шиться на рівні абстрактності й загальності. І 
якщо він прагнутиме педантично передбачити та 
регламентувати кожний прояв життя, то виникне 
поліцейська держава, в якій усе буде підпоряд-
ковано нагляду, в якій закон протистоятиме жи-
вому людському духові як чужа, зовнішня сила. 
Законодавчі основоположення повинні підлягати 
подальшій «спеціалізації» в межах дійсної необ-
хідності, а центр тяжіння слід переносити з «абс-
трактного правила» на живу дійсність.  

Багатство змісту життєвих відносин, які 
породжують справжнє «живе», а не «писане» 
право, неможливо описати абстрактними юриди-
чними нормами. Оскільки не буває цілком одна-
кових судових справ, то діяти справедливо мож-
на лише за здатності визначати якусь суттєву 
схожість. Однак виявити, що в рішенні якоїсь 
справи суттєве, а що ні, може лише суб’єкт, дія-
льність якого пов’язана із соціальним буттям, з 
«живим правом». Квінтесенція цього найбільш 
виразно й повно проявляється в діяльності судді, 
коли той, вникаючи у правову ситуацію, прагне 
пристосувати загальноправову норму до особли-
вого й одиничного – до конкретних життєвих 
ситуацій. Із цього приводу І. Булгакова зазначає: 
«створення нового правового поля вимагає ново-
го сприйняття його всіма … на сьогодні суддя 
змушений не тільки тлумачити норми права, але 
і виходити зі справжніх намірів контрагентів, 
індивідуалізуючи кожний випадок». Аналізуючи 
сучасну правову реальність, А. Тоффлер дохо-
дить висновку, що сьогодні законодавство втра-
чає головне в дрібницях: воно не здатне виразити 
своєрідність і крихкість виникаючих у соціальній 
практиці ситуацій, діє грубо й абстрактно. Унас-
лідок цього існують важливі галузі права, в яких 
узагалі відсутнє правове регулювання або воно 
обмежується загальними посиланнями чи рамко-
вими нормами. На практиці важко створити ідеа-
льну модель, за якою суспільні відносини були б 
настільки ідеально врегульовані в законі, що при 
виникненні правового спору можна було б ухва-

лити єдине рішення, законне й обґрунтоване. Без-
конечне різноманіття життєвих явищ та індивідуа-
льна неповторність деяких із них не завжди дозво-
ляють законодавцю, врегулювати їх шляхом при-
йняття абсолютно визначених норм права. Як ре-
зультат – багато правових приписів мають віднос-
но визначений характер, а їх застосування в конк-
ретній ситуації певною мірою залежить від розсуду 
суддів або інших правозастосовників [5].  

Окрім властивостей оптимального балансу 
між динамікою та статикою, абстрактним і конк-
ретним, що найповніше дозволяє відобразити 
складність, багатогранність сучасної реальності, 
ще однією важливою об’єктивною причиною, з 
якою пов’язують виникнення й функціонування 
суддівського розсуду, обґрунтовують його необ-
хідність і реальність є наявність альтернативних 
санкцій, принципу розумності та інших катего-
рій, що характеризують «гнучкість» правової 
системи, застосовуються в рамках вибраного су-
ддею варіанта «за» і «проти», а також існування 
різноманітних оцінних понять, які погано підда-
ються або взагалі не піддаються хоча б якійсь 
чіткій визначеності й конкретизації. 

Сьогодні однією з вимог до формулювання 
термінологічного апарату законодавства є його 
однозначність. Однак у реальній ситуації ця ви-
мога не завжди витримується. Суперечливість 
сучасного процесу вироблення законодавчих 
приписів полягає у тому, що вважається ніби 
будь-яка дуже складна пізнавальна проблема 
може бути розв’язана насамперед за рахунок ре-
дукції, спрощення та схематизації дійсності. Як 
результат: однозначність постає ідеалом, якого 
внаслідок як об’єктивних, так і суб’єктивних 
причин важко досягти. Багатозначність терміна 
може бути пов’язана як зі специфікою конкрет-
ного слова, так і з тим, що одним терміном поз-
начаються кілька понять. У свою чергу неконк-
ретність, розпливчастість першого породжує не-
адекватність розуміння сутності других. У 
зв’язку із цим стає очевидним, що однозначність 
і точність у дефініціях законодавчого акта – це 
страх перед складністю й багатоманітністю зов-
нішнього світу. Крім того, оскільки такі явища 
завжди спрощують і схематизують реально бага-
тоскладне й унікальне відношення, вони не зав-
жди гарантують реалізацію справедливості, як 
раз навпаки, деформують, підганяють це відно-
шення під складну законодавцем схему, а отже 
роблять не зовсім справедливим і судове рішен-
ня. Тому в гносеологічному плані постає про-
блема евристичного методу рефлексії над дуже 
складним процесом правотворення законодавчих 
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дефініцій, коли складне явище досить важко на-
віть визначити. Право як проблема, що передба-
чає постійний творчий процес не може бути зня-
та в системі чітко зафіксованих дефініцій. У 
зв’язку із цим виникає необхідність створення 
такої специфічної форми відображення правових 
явищ, за посередництвом якої в ряді випадків 
могли б закріплюватись найбільш загальні озна-
ки, якості, зв’язки й відношення різноманітних 
предметів, явищ, дій, процесів і при цьому ство-
рювались оптимально-чіткі умови для реалізації 
волі законодавця. Одним зі своєрідних інструме-
нтів досягнення вище окресленого, а водночас і 
«пов’язання» загального з одиничним, дійсного з 
можливим у правозастосовному процесі стало 
використання оціночних понять, які характери-
зуються рядом особливостей: з логічного боку їм 
властива певна невизначеність і незавершеність 
змісту, а з юридичного – вони відкривають мож-
ливості для розсуду судді, дозволяють врахувати 
особливості регульованої ситуації.  

Міцно увійшовши у тканину правового ре-
гулювання суспільних відносин, оціночні понят-
тя надають такому регулюванню необхідну пов-
ноту й гнучкість. За твердження В. Косовича, 
вагомість оціночних понять визначається їх зда-
тністю відображати й регламентувати суспільні 
відносини, які мають багатогранну та здатну до 
еволюції значущість. Вони не тільки виступають 
особливою формою матеріалізації аксіологічних 
і правових установок людської спільноти, але й 
надають особливого характеру та форми юриди-
чним нормам, до складу яких вони входять [8, 
52]. Зміст оціночних понять значною мірою ви-
значається кожним правозастосовником з ураху-
ванням обставин конкретної справи, виходячи зі 
своєї правосвідомості, життєвого досвіду, базу-
ючись на знанні права та практиці його застосу-
вання, виходячи із суддівського розсуду. Оціно-
чні поняття відображають саму по собі соціальну 
значущість дій, подій, явищ без вказівки на їх фор-
мально визначені ознаки, і цим самим створюють 
судді передумови для індивідуального підходу до 
досліджуваних явищ. Як із цього приводу зазначає 
А. Абушенко: «специфіка використання оціночно-
го поняття полягає у тому, що правозастосовник, 
знаючи про наявність його в нормі, не прагне зясу-
вати для себе всі можливі життєві випадки, які б 
охоплювались ним. Він вчиняє (і це цілком зрозу-
міло) значно простіше – спочатку з’ясовує конкре-
тні обставини, а вже потім вирішує для себе, чи 
підходять вони під те родове поняття, що позначе-
не оціночною категорією» [1, с. 66]. 

За таких умов, будучи відображенням 
об’єктивної реальності, оціночні поняття стають 
такі ж пластичні, як і сама дійсність, узагальнен-
ням якої вони є. Вони не є чимось завершеним, 
аморфним, навпаки, містять у собі можливість 
подальшого розвитку, який здійснюється за ра-
хунок їхнього пристосування при пізнанні особ-
ливого та одиничного. У зв’язку із цим слушни-
ми видаються зауваження А. Бергсона про те, що 
як би не «хотілося» законодавцю звести до міні-
муму кількість оціночних понять у праві, вони 
повинні бути, інакше право перетвориться на 
жорстокий каральний механізм, в якому єдиним 
критерієм правового й не правового є логічна 
несуперечливість. Дедукція вельми неподатлива, 
а життя гнучке. Якими б вишуканими не були 
наші роздуми, вони не зможуть у всьому наслі-
дувати найтонші контури мінливої реальності. Ло-
гіка не може визначити чи є діяння «малознач-
ним», чи є зібрані у справі докази «достатніми». У 
кожному конкретному випадку суддя, як і будь-яка 
людина, користується професійним мисленням на 
основі «загального відчуття», здравого смислу для 
визначення відповідності конкретній ситуації зага-
льному правилу. Це загальне чуття й породжує ін-
туїтивне або бажане право, що оцінює з погляду 
«загальності» й «спрямовує» в його бік процес 
юридичного мислення [3, с. 165].  

Висновки. У підсумку проведеного аналізу 
проблеми визначення причинно-аксіоматичних 
основ суддівського розсуду можна зробити кіль-
ка значущих висновків, що розкривають його 
теоретичну й емпіричну буттєву необхідність. 
Інструментально-наукова цінність обґрунтування 
існування такого феномену, як суддівський роз-
суд, пов’язується з виявленням і поясненням 
особливостей діалектичної єдності матерії права 
та впливом на неї нормативних начал. Неважко 
помітити, що багато в чому виділення тих чи ін-
ших регулятивних властивостей суддівського 
розсуду є, по суті, універсальною конструкцією, 
що базується на низці фундаментальних поло-
жень-припущень, сумнівів чи заперечень й про-
понує свій погляд на правову реальність, претен-
дуючи на універсальне пояснення її динамічно-
статичних, абстрактно-конкретних, суще-належ-
них, раціонально-емпіричних основ і буття. Із цьо-
го випливає, що сам феномен «суддівський розсуд» 
не є «юридичною химерою», його вивчення дозво-
ляє заповнити ті пласти правового знання, що при-
ховані від безпосереднього сприйняття й проявля-
ються тільки при глибокому пізнанні права в русі 
(зокрема, в правозастосуванні), а пізнання це має 
строго прикладний характер.  
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СИНТЕТИЧНИЙ ПІДХІД  ДО ПІЗНАННЯ ПРАВА Б.О. КІСТЯКІВСЬКОГО 
 

Обумовлено, що синтетична концепція Б.О.Кістяківського є однією з перших подібних проектів в історії 
світової правової думки і першої в українській правовій науці; виявлено основні постулати  і недоліки цієї 
концепції. 

Ключові слова: методологія правознавства, синтетичний підхід, плюралістична концепція, технічне по-
няття права, практичне поняття права, реальність права, психологічна,теорія права, нормативна теорія права 

 
Постановка проблеми. Зміни у всіх сфе-

рах суспільного життя і нові завдання зумовили 
значну інтенсифікацію розвитку сучасної вітчиз-
няної правової науки, удосконалення чи віднов-
лення її концептуальних основ і науково-
методологічної бази. У зв’язку з цим істотно збі-
льшився інтерес до історії самої правової науки 
взагалі, правової думки, зокрема, до інтелектуа-
льного досвіду вітчизняних учених-правознавців, 
особливо другої половини ХІХ – початку XX ст.  

У цьому контексті великий інтерес стано-
вить наукова творчість одного з найвизначніших 
представників вітчизняної науки цього періоду - 
Богдана Олександровича Кістяківського (1868–
1920) – правознавця, філософа, соціолога, історика, 
академіка Української Академії Наук, доктора 
державного права, видатного прихильника право-
вої держави і ліберальних цінностей, видатного 
методолога правових досліджень, надзвичайно різ-
ностороннього вченого, який зробив значний вне-
сок у розробку багатьох проблем правознавства.  

Ступінь наукової розробки проблеми. В 
українській та зарубіжній науковій літературі розг-
лядалися окремі аспекти наукової творчості 
Б.О.Кістяківського: у працях вітчизняних вчених 
М. Альчук, Л. Депенчук, Н. Жукової, С. Максимо-
ва, В. Тимошенко і Ар. Фадєєва; російських вчених 
С. Львова, К. Радкевича і В. Скворцова, а також 
американського вченого С. Хейман та ін.). Проте 
багато питань (у тому числі ті, які становлять пре-
дмет даної статті) його науково-правової спадщини 
залишаються не дослідженими.  

Методологія у науково-правовій творчості 
Б. Кістяківського посідала центральне місце, мала 
складну і різноманітну проблематику. Тому метою 
статті є з’ясування особливостей методологічного 
аспекту науково-правової творчості Б. Кістяківсь-
кого, що  припускає відповіді як мінімум на такі 
питання: як розумів український мислитель мето-
дологію та які основні напрямки методологічних 
пошуків вченого у сфері правопізнання?  

Виклад основного матеріалу. Безумовно, 
Б.О. Кістяківський належить до блискучої плея-

ди дореволюційних вітчизняних правників – тео-
ретиків та методологів, які прославили не тільки 
українську, але і російську науку (у найширшому 
розумінні) на весь світ.  

Одним з важливих результатів методоло-
гічних пошуків Б.О. Кістяківського є розробка 
ним плюралістичної (синтетичної) концепції 
права. Уперше ця концепція викладена в його 
праці «Реальність об'єктивного права» [3, с.193-
239; 4, с.257-337],, опублікованої в 1910 р. Як 
слушно помітив Ар. Фатєєв, плюралізм є також 
надзвичайно характерний для всього твору «Со-
ціальні науки і право. Нариси з методології соці-
альних наук і загальної теорії права». «Це – ніби 
золотий міст між формалізмом Канта й емпіриз-
мом автора [6, с.34], – уточнює Ар. Фатєєв. 

Докладний аналіз головних підходів до 
права, так чи інакше зорієнтованих на розв`я-
занні проблеми реальності права (психологічна і 
нормативна теорії права), і розкриті недоліки 
понять права, запропонованих цими теоріями, 
дозволили Б. Кістяківському засумніватися в їх 
науковій цінності. Отже, вчений в решті - решт 
задумується над питанням: можливо доцільніше 
було б відмовитися від психологічного і норматив-
ного понять права і підтримати його соціологічне 
або державно-організаційне поняття? Однак це, на 
думку вченого, було б повторенням старих поми-
лок, тому що і соціологічне, і державно-організа-
ційне поняття права так само обмежені, як і психо-
логічне та нормативне його поняття.  

На думку Б.О. Кістяківського, правильне 
наукове вирішення поставлених питань повинно 
виходити з положення сучасної логіки про те, що 
будь-яке чітко науково побудоване поняття по 
необхідності обмежене, у нього може бути вкла-
дено тільки те, що є в родовій ознаці й у видовій 
його відмінності. «Тому, якщо ми візьмемо для 
визначення поняття права родову ознаку зі сфери 
правової психіки, то, залишаючись логічно пос-
лідовними, ми і будемо мати справу тільки з 
психічними правовими переживаннями. Якщо 
право втілюється в соціальних відносинах, то 
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воно набуде соціального характеру В разі домі-
нанта родової ознаки права з галузі суто право-
вих установ, ми матимемо справу з державно-
організаційними правовими явищами. Таким чи-
ном аналогічний результат мав би місце при ана-
лізі будь-якого логічно правильно утвореного 
поняття права, яке чітко відмежоване родовою 
ознакою і видовою відмінністю» [4, с.318-319]. 
Отже, жодне з понять, запропонованих основними 
концепціями права, не може претендувати на без-
роздільне панування в правовій науці. І кожного 
разу, при спробі затвердити панування того або 
іншого поняття, виявляються його слабкі місця і 
саме це поняття піддається перекручуванню. 

Б.О. Кістяківський звертає увагу на те, що 
вчення про утворення понять, що розвивається 
новітньою логікою, засновано на даних, які 
представлені сучасним природознавством, яке не 
знає всеосяжних і єдиних понять для складних 
конкретних явищ і оперує із множинністю по-
нять для кожного окремого явища. Наприклад, 
немає одного природничо-наукового поняття во-
ди, тому що кожна природнича наука визначає 
своє поняття води відповідно тій спеціальній 
сфері явищ, яку вона досліджує. Б.О. Кістя-
ківський виходить з того, що гуманітарні науки, і 
в тому числі наука про право, перебувають в та-
кому ж стані, в якому знаходяться природничі 
науки. «Зокрема, розвиток науки про право при-
вів до переконання, що право входить у різні 
сфери людського життя і діяльності, що можуть 
складати предмет різних галузей гуманітарних на-
ук. Усі різні прояви права або всі сторони його ба-
гатогранної і різноманітної суті підлягають цілком 
самостійній розробці і вивченню. І в результаті ви-
вчення кожного з різних проявів права кожного 
разу одержується сукупність відомих понять, які 
свідчать про те, що являє собою право з цієї сторо-
ни його існування. Тому науково правомірні не 
одне, а кілька понять права» [4, с.318].  

Б.О. Кістяківський намагався обґрунтувати 
синтетичний підхід до розуміння права, що по-
єднував би в собі методи догматичної юриспру-
денції з методами соціологічної і психологічної 
шкіл права. Здійснивши величезну дослідницьку 
роботу, він прийшов до висновку, що право в 
основному вивчається в чотирьох напрямках і, 
отже, можуть бути виділені відповідні поняття 
права. Таких понять теоретичного характеру, 
відповідно до концепції Б.О. Кістяківського, чо-
тири: державно-організаційне (або державно-
наказове); соціологічне; психологічне; 4) норма-
тивне, що відповідає аксіологічному поняттю 
права [5, с.130-131]. 

На перше місце Б.О. Кістяківський ставить 
державно-організаційне (або державно-наказове) 
поняття права, відповідно до якого право - це те, 
що держава наказує вважати таким. Дане поняття 
права використовується більшістю юристів-
позитивістів. Переваги цього поняття полягають 
у тому, що воно характеризує державно-
організаційний елемент у праві, а недолік – його 
обмеженість. Будучи послідовним, з погляду 
цього поняття права, з його сфери необхідно ви-
ключити значну частину звичаєвого права, вели-
ку частину державного і міжнародного права [4, 
с.321-324]. Проти цієї теорії заперечують також і 
з таких причин: по-перше, право виникає раніше 
від держави і може існувати без неї; по-друге, 
при добровільному здійсненні правових норм, 
що є найбільш розповсюдженою формою дотри-
мання права, можливість втручання держави у 
випадку порушення розпоряджень права в біль-
шості випадків не відіграє ніякої ролі. Тобто 
здійснення норм права не є прямим наслідком 
регулюючої і наглядової діяльності державної 
влади. По-третє, процес правотворчості, незважа-
ючи на величезний ріст і поширення законодавчої 
діяльності сучасних держав, відбувається не в за-
конодавчих установах, де право лише формулю-
ється, а всередині суспільства, де воно зароджуєть-
ся і дозріває. По-четверте, організація і діяльність 
самої держави засновані на правових нормах, вста-
новлених у конституціях цих держав.  

На друге місце Б.О. Кістяківським постав-
лене соціологічне поняття права. На його думку, 
при вивченні права із соціально-наукової точки 
зору головна увага звертається на право, що реа-
лізується в житті. «Для того, щоб воно ста-
ло об'єктом самостійного наукового досліджен-
ня, необхідно позбутися традиційних забобон, 
нібито право, що здійснюється в житті, є лише 
відображенням або простим наслідком того пра-
ва, що виражене в законах. Навпаки, воно по-
винно вивчатися саме по собі у всіх своїх оригі-
нальних і самобутніх рисах. Особливий інтерес 
при цьому представляє його залежність від наці-
ональних, побутових, економічних та інших со-
ціальних відносин. У взаємодії з цими відноси-
нами воно виробляється, модифікується і розви-
вається. Тому коротке визначення права з цієї 
точки зору – це сукупність правових відносин, 
що реалізуються в житті, в яких виробляються і 
кристалізуються правові норми» [4, с.322]. Соці-
ологічне поняття права, згідно з 
Б.О. Кістяківським, ширше, ніж державно-
наказове, оскільки воно охоплює і звичаєве, і 
державне, і міжнародне право. Однак, воно і на-
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багато вужче від державно-наказового поняття 
права, тому що зовсім нездатне включити у своє 
визначення і той потрібний і свідомо-доцільний 
елемент правового життя, що особливо цінний 
для будь-якого юриста. Внаслідок цього до соці-
ологічного поняття права звертаються всі ті, хто 
бажає «відтінити» недоліки правового порядку; 
ним користуються для того, щоб знецінити зна-
чення права як активного і творчого елемента.  

Третє поняття права – психологічне, яке 
Л.І. Петражицьким визначається як сукупність 
тих психічних переживань честі або обов'язку, 
що мають імперативно-атрибутивний характер. З 
приводу цього Б.О. Кістяківський відзначає не-
обхідність додаткового дослідження психологіч-
ної природи права, соціально-психологічного 
характеру правових явищ, оскільки лише в цьому 
випадку можна отримати цілком правильне ви-
значення психологічного поняття права, яке, 
приймаючи за вихідну точку психологічні риси 
права, буде пояснювати ними і соціальний хара-
ктер права, і об'єктивне право в їх справжній 
сутності. Водночас це поняття, маючи суто тео-
ретичне значення, буде слугувати й інтересам 
практики. Однак, на противагу цьому, на думку 
Б.О. Кістяківського, психологічне поняття права 
у формулюванні Л.І. Петражицького, для юриста 
мало придатне. Якщо з ним погодитися, то ми 
повинні відкинути всю наукову юридичну літе-
ратуру як позбавлену істинної пізнавальної цін-
ності. Беручи до уваги недостатню розробленість 
вчення про право як психологічного явища, 
Б.О. Кістяківський пропонує таке попереднє ви-
значення поняття права, відповідно до якого 
«право - це сукупність тих імперативно-атрибу-
тивних істинних переживань, які шляхом психо-
логічної взаємодії членів даної суспільної групи 
здобувають загальне значення й об'єктивуються 
в правових нормах» [4, с.323-324]. 

Четверте місце займає нормативне поняття 
права, відповідно до якого «право - це сукупність 
норм, що містять у собі ідеї про належність та 
визначають зовнішні відносини людей між со-
бою. При перевазі ідеологічного характеру цього 
поняття деякі дослідники припускають, що це 
поняття зовсім не містить у собі визначення реа-
льності права. Це припущення неправильне, тож, 
безсумнівно, цілком визначити реальність права 
це поняття нездатне. Проте воно володіє вели-
кою пізнавальною цінністю, тому що виділяє та-
кий елемент в праві, який не визначається жод-
ним з попередніх понять права».  

Крім зазначених суто теоретичних понять 
права, Б.О. Кістяківський з’ясовує існування те-

хнічних (або практичних) понять права. Але 
право, на думку Б.О. Кістяківського, і в даному 
випадку не можна визначити одним поняттям. 
Для цього необхідні, принаймні, два технічних 
поняття права: одне – юридично-догматичне, 
інше – юридично-політичне. Згідно з першим, 
право – це сукупність правил, що визначають, як 
знаходити в діючих правових нормах рішення 
для всіх випадків зіткнення інтересів або зітк-
нення уявлень про право і неправо. З іншого пог-
ляду, право – це сукупність правил, що допома-
гають знаходити і встановлювати норми для за-
доволення потреб, які виникають, або здійснення 
нових уявлень про право і неправо.  

Однак, як стверджує Б.О. Кістяківський, 
усі ці поняття, як теоретичні, так і технічні, не 
зводяться один до одного. Це було б можливим 
лише у тому випадку, якби між ними існувало 
відношення логічної підпорядкованості, тобто 
якби одне з них було родовим поняттям, а інше – 
видовими, чого, як ми знаємо, немає. А це дозво-
ляє вченому стверджувати про множинність по-
нять права. Проте він глибоко переконаний, що 
поряд із множинністю наукових понять права, 
право як явище – єдине. Водночас він визнає не-
можливість створення єдиного наукового понят-
тя права, тому що таких понять декілька. А, для 
вивчення нескінченної розмаїтості правових 
явищ треба їх систематизувати, а систематизува-
ти їх можна на підставі тих самих існуючих нау-
кових понять права. Тому часто вирішення цього 
питання полягало в тому, щоб дати визначення й 
аналіз різних наукових понять права в їх суто 
механічному поєднанні.  

Оскільки теорія множинності наукових 
понять права поки ще не користується відкритим 
визнанням, то її використовують у прихованому і 
замаскованому вигляді. Звичайно, той або інший 
вчений дає визначення тільки того поняття пра-
ва, яким він науково зацікавлений і яке йому зда-
ється в силу цього єдино правильним. Але поряд 
з цим нібито єдиним науково-правомірним ви-
значенням права завжди ставляться і вирішують-
ся питання про відношення між правом і держа-
вою, правом і суспільними формами, правом і 
мораллю, правом і мистецтвом, правом і етикою, 
правом і релігією та ін. Тому, завдання, згідно з 
Б.О. Кістяківським, полягає в тому, щоб перейти 
від цього прихованого оперування з різними по-
няттями права до їх відкритого визнання.  

Таким чином, як вважає Б.О. Кістяківсь-
кий, не слід задовольнятися перерахуванням різ-
них наукових понять права. «Не підлягає сумні-
ву, що повинні існувати і такі синтетичні форми, 
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які поєднували б ці поняття в новий вид пізнава-
льних цінностей. Шляхом аналізу наукової юри-
дичної літератури можна довести, що такі синте-
тичні форми справді існують». Але Б.О. Кістя-
ківський, відкладаючи до іншого разу розгляд 
цього питання, обмежується «постановкою за-
вдань знайти такі логічні форми, які поєднували 
б різні наукові поняття явищ, що лежать в основі 
культурних благ» . 

На глибоке переконання Б.О. Кістяківсь-
кого, як би ми не створювали окремі поняття пра-
ва, кожне з них має тільки тоді наукове значення і 
цінність, коли воно пов'язане з реальністю права і 
визначає її більш-менш всебічно. На його думку, 
труднощі полягають у тому, щоб, формулюючи 
визначення того або іншого поняття права, однако-
во охопити і суб'єктивну, і об'єктивну сторони пра-
ва. Однак ці труднощі, на думку Б.О. Кістяківсь-
кого, зовсім не є чимось нездоланним; навпаки, їх 
можна усунути, якщо поставитися цілком критич-
но до вихідного моменту і до шляху дослідження, 
результати якого і повинні бути зведені до визна-
чення того або іншого поняття права. 

З погляду Б.О. Кістяківського, таких осно-
вних вихідних пунктів при дослідженні права 
два: право як сукупність правових норм і право 
як сукупність правових відносин. При дослі-
дженні права кожен дослідник приймає первинну 
основу свого дослідження або одну, або іншу з 
цих сукупностей. До того ж він уже спочатку так 
чи інакше схильний вбачати в праві або щось, 
наприклад, державно-наказове, або соціальне, 
або психологічне, або нормативне. Але, дослід-
ники зовсім не вільні в комбінуванні цих елемен-
тів своєї вихідної позиції при дослідженні права. 
Вони не можуть довільно поєднувати деякі з них 
і змушені зв'язувати їх у визначених комбінаціях. 
Адже хто звертає головну увагу на право, як на 
державно-наказове явище, той повинен брати до 
уваги насамперед сукупність норм. Хто ж зацікав-
люється соціальною стороною права, той звертає 
свій погляд, насамперед, на правові відносин. Тіль-
ки при психологічному і нормативному вивченні 
права напрямок інтересу на ту або на іншу сукуп-
ність явищ не в такому ступені зумовлено тими або 
іншими теоретичними передумовами. Однак і тут у 
психологів проявляється відома схильність у пер-
шу чергу піддавати розглядові правовідносини, а в 
нормативістів, звичайно, ще сильніше прагнення 
виходити з аналізу правових норм. 

Після того, як та або інша вихідна позиція 
дослідника уже визначена, дослідження знову 
може бути спрямоване по різних шляхах. На ду-

мку Б.О. Кістяківського, тут можливі такі два 
шляхи дослідження. 

Один з них полягає в тому, що дослідник 
визнає реальними в праві тільки ті явища, розг-
ляд яких він зробив вихідним елементом свого 
дослідження: або сукупність норм, або сукуп-
ність правовідносин. Б.О. Кістяківський не підт-
римує такий шлях дослідження, вважає його не-
правильним.  

Інший шлях дослідження, що пропонуєть-
ся Б.О. Кістяківським, полягає в тому, що дослі-
дник приймає все дане в праві як явище і факт за 
відому реальність і не прагне відволікатися від 
неї. Тому за вихідний пункт свого дослідження 
він повинен однаково прийняти і сукупність 
норм, і сукупність правовідносин. Водночас дос-
лідник визнає, що ці явища при їх складності і 
різнобічності не можуть бути охоплені науковим 
дослідженням відразу. Тому дослідник вирішує 
вчинити так, як роблять натуралісти: він заявляє, 
що буде досліджувати право, користуючись ме-
тодами відокремлення й ізолювання. Цим шля-
хом природно повинно вийти чотири види (дер-
жавно-наказове, соціологічне, психологічне, но-
рмативне) суто теоретичного дослідження права. 
Усі ці різні дослідження ( хоча кожне з них має 
на увазі лише якусь одну сторону правових 
явищ), мають однакову цінність у процесі науко-
вого пізнання права в цілому. Однак науковець, 
що робить дослідження в будь-якому з цих на-
прямків, повинен підходити до всіх інших сторін 
і елементів права з іншими методологічними 
прийомами, ніж дослідники, що йдуть по пер-
шому з зазначених шляхів дослідження. Якщо в 
цьому випадку науковці спочатку абстрагуються 
від усіх інших сторін права, крім тієї, що їх ціка-
вить, а потім ніби дедукують їх з виробленого 
ними поняття права. В дослідженнях проведених 
по другому шляху, навпаки, поряд з вивченням 
права з якої-небудь однієї сторони, всі інші сто-
рони повинні бути пояснені, оскільки вони пов'я-
зані, а деколи й зумовлені стороною, що складає 
основну тему дослідження. Інакше кажучи, при 
формулюванні результатів кожного з цих дослі-
джень у тому або іншому понятті права повинен 
бути врахований цей зв'язок основної сторони 
права, що служить головним предметом даного 
дослідження зі всіма іншими його сторонами. 
Безумовно, при цьому цілком усі інші сторони 
права не можуть бути пояснені якоюсь однією 
його стороною, тому що вони відносяться до різ-
них сфер явища. Зрозуміло, що, наприклад, пси-
хологічне дослідження права, навіть якщо воно 
соціально-психологічне, не може дати повного 
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наукового знання про соціальну природу права. 
Якби це було можливо, то не треба було б робити 
всіх зазначених видів дослідження права, спрямо-
ваних на вивчення різних його сторін. Тоді досить 
було б якогось одного з них. Отже, Б.О. Кістя-
ківський приходить до висновку, що саме цей 
останній шлях дослідження права і є правильним 
науковим шляхом. Тільки він може дати і наукове 
знання всіх сторін права, тобто всіх його проявів у 
різних сферах даного нам світу, і разом з тим при-
вести до побудови цілісного знання про право, що 
охоплювало б усі його сторони в їх єдності . 

З усього сказаного Б.О. Кістяківський ро-
бить такий загальний висновок: кожне визначен-
ня поняття права, незалежно від того, яка сторо-
на права береться за основу, повинно однаково 
мати на увазі і сукупність норм, і сукупність 
правовідносин, тобто й об'єктивне, і суб'єктивне 
право. Тільки якщо воно, так чи інакше, включає 
у своє визначення і те, й інше, воно справді охо-
плює реальність права. 

Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, 
можна дійти висновку, що плюралістична (син-
тетична) концепція Б.О. Кістяківського є одним 
із перших проектів у світовій правовій думці і 
першим в українській правовій науці. Отже, чо-
тири зазначені підходи до права відповідають 
чотирьом концепціям і поняттям права: 1) аналі-
тичний підхід, характерний для догматичної 
юриспруденції та відповідної позитивістської 
концепції права; 2) соціологічний підхід, що від-
повідає поняттю права як форми соціальних від-
носин; 3) психологічний підхід, що відповідає 
психологічному поняттю права; 4) нормативний 
підхід, що відповідає аксіологічному поняттю 
права. Правда, є відсутньою у Б.О.Кістяківського 

і повнота розробки цієї концепції, яка не вимага-
ла б додаткових роз’яснень для питань, які вини-
кають. Але вважаємо, що для того періоду це 
було природнім і зрештою це дає величезну мо-
жливість його прихильникам та однодумцям 
продовжувати дослідження в правовій науці. 
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SYNTHETIC APPROACH TO B.O. KYSTYAKIVSKI’S LAW COGNITION 
Summary 

The idea that pluralistic (synthetic) concept of B.O. Kystyakivsky is one of the first in world legal 
thought and in Ukrainian legal science; the main postulates and lacks of this concept have been defined.  

 
 

О.В. Меленко 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЗНАНИЮ ПРАВА Б.А. КИСТЯКИВСКОГО 

Аннотация 
Обосновано, что синтетическая концепция Б.А. Кистяковского является одним из первых 

подобных проэктов в истории мировой правовой мысли и первой в украинской правовой науке; 
выявлены основные постулаты и недостатки этой концепции. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ПІДХОДІВ  
ДО КОНЦЕПЦІЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА  

 
У статті  дано визначення концепції проекту нормативно-правового акта та концепції нормативно-

правового акта. Визначено їх структурні елементи, проведено певне розмежування. Визначено місце концепції 
проекту нормативно-правового акта та концепції нормативно-правового акта у правотворчому процесі. Розгля-
нуто чинники, які здатні забезпечити створення якісної концепції нормативно-правового акта. 

 Ключові слова: концепція проекту нормативно-правового акта; концепція нормативно-правового акта; 
структурні елементи концепції нормативно-правового акта. 

 
Постановка проблеми. Важливою перед-

умовою створення суб’єктами правотворчості 
якісних нормативно-правових актів є дотримання 
ними вимог нормотворчої технології [1]. Техно-
логія (процес) створення нормативно-правових 
актів охоплює низку стадій [2], серед яких у на-
шому дослідженні звернемо увагу на створення 
концепції нормативно-правового акта. Оскільки 
розробка належної концепції - крок до прийняття 
досконалого правового документа, обрана тема 
дослідження є актуальною і має не тільки теоре-
тичне, а й практичне значення.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Концепція законопроекту була об’єктом дослі-
дження на загальнотеоретичному рівні таких за-
рубіжних вчених, як В.М. Баранов, І.Ф. Казьмін, 
Т.В. Кашаніна, С.В. Полєніна, Ю.А. Тіхоміров, 
Ю.А. Царьов. Українські науковці більше уваги 
приділили характеристиці концепцій конкретних 
законів чи галузей права. Низка положень стосо-
вно концепції та її складових закріплена у  мето-
дичних рекомендаціях щодо розроблення проек-
тів нормативно-правових актів та дотримання 
вимог нормопроектної техніки. Сьогодні все час-
тіше робота над проектами законів України роз-
починається із розробки концепцій проектів [3]. 
Попри це, сьогодні і на науковому, і на практич-
ному рівнях немає єдиної позиції як щодо розу-
міння концепції як правового явища, так і стосо-
вно її різновидів та елементів.   

Для подолання існуючої нині певної докт-
ринальної та й нормативної невизначеності та 
неузгодженості стосовно концепції нормативно-
правового акта необхідно вирішити низку за-
вдань: дати визначення терміна «концепція нор-
мативно-правового акта» та виокремити його з-
поміж інших суміжних термінів; визначити коло 
основних «компонентів»  концепції нормативно-
правового акта; спробувати запропонувати нові 
можливі шляхи вдосконалення створення конце-

пції нормативно-правового акта як стадії нормо-
творчого процесу.  

Виклад основного матеріалу. Виконання 
поставлених завдань розпочнемо насамперед із 
з’ясування змісту терміна «концепція» як право-
вого. Великий тлумачний словник сучасної укра-
їнської мови  трактує концепцію, як: «1. Систему 
доказів певного положення, систему поглядів на 
те чи інше явище; спосіб розуміння, тлумачення 
якихось явищ. 2. Ідейний задум твору» [4, с. 
571]. Більш близьким до концепції нормативно-
правового акта є розуміння правової концепції у 
Юридичній енциклопедії: «Провідна ідея, точка 
зору на те або інше правове явище. Важливий 
засіб розвитку як юридичної науки, так і науко-
во-обгрунтованого  державно-правового будів-
ництва» [5, с. 339].  Комплекс правових явищ є 
основою правової системи, що говорить про ба-
гатоаспектність терміну «концепція» у праві й 
множинність варіантів оперування ним.     

Науковці визначають концепцію нормати-
вного акта – документ, у якому відображений 
науково-практичний підхід до вирішення соціа-
льних проблем, заснований на реальній інформа-
ції  про ту чи іншу сферу життя суспільства, що є 
предметом правового регулювання [6, с.276]. Та-
ке визначення видається занадто загальним, не-
конкретизованим і неприв’язаним, власне, до 
нормативного акта. Воно не виокремлює розу-
міння концепції нормативно-правового акта з-
поміж інших правових концепцій.  Окремі дослі-
дники розглядають концепцію у праві дещо по-
різному (на відміну від вказаної позиції). Напри-
клад, російські науковці Ю.Г. Арзамасов та 
Я.Е.Наконечний використовують термін «конце-
пція» для позначення основних елементів та ме-
ханізмів моніторингу нормативно-правового ак-
та, що охоплює спостереження і аналіз за право-
вими нормами та явищами, які передували підго-
товці висновків на проекти нормативно-право-
вого акта [7, с.5]. Тобто терміном «концепція» 
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позначаються визначальні параметри одного із 
етапів правотворчої діяльності. В.С. Горбань, 
описуючи основи формування концепції ефекти-
вності законодавства [8, с.124-144], оперує тер-
міном «концепція» для назви основних теорій 
(найважливіших підходів) щодо вдосконалення 
механізму підвищення ефективності законодав-
ства. А.С. Куніцин розглядає «концепцію право-
законності» як визначальну  для сучасного права 
правову доктрину [9, с.507-514]. Отже, ми бачи-
мо мінімум три підходи до розуміння правової 
концепції: концепція правового документа, кон-
цепція певного виду юридичної діяльності; кон-
цепція як доктринальне правове вчення.  

Існуючий науковий плюралізм позначаєть-
ся і на практиці. Знову ж таки, з одного боку, 
концепція сприймається як своєрідний розшире-
ний перспективний план дій (див., наприклад, 
схвалену наказом Міністерства освіти і науки 
України № 99 від 10.02.2010 р. «Концепцію ор-
ганізації підготовки магістрів в Україні» чи роз-
роблену у 2010 р. Американською асоціацією 
юристів (Ініціатива з верховенства права)  «Кон-
цепцію розвитку вищої юридичної освіти в Укра-
їні»). Або ж комплекс основних напрямів розви-
тку законодавства [10]. З іншого боку – як пер-
винний проспект майбутнього нормативно-
правового акта (див., наприклад, розроблену 
Держкомпідприємництвом концепцію закону 
про спрощену систему оподаткування [11]).   

З різними правовими явищами пов’я-
зується концепція  і в окремих нормативно-
правових актах України. Так, у затвердженому 
Постановою Кабінету Міністрів України № 950 
від 18.07.2007 р. Регламенті Кабінету Міністрів 
України у § 68 йдеться  про концепцію реалізації 
державної політики, § 69 - концепцію закону, § 
70 – концепцію державної цільової програми. 

Існуючі варіанти використання терміну 
«концепція» мають напевно право на існування. 
Однак, виходячи із першооснови змісту поняття 
«правова концепція» – провідна ідея правового 
явища, найточніше вести мову  про концепцію 
нормативно-правового  акта як основного джере-
ла права у континентальній правовій системі. 

У чинних нормативно-правових актах 
України визначення концепції нормативно-
правового акта не дається. Пропонується дефіні-
ція концепції законопроекту [12] (яку можна по-
ширити і на концепцію проекту нормативно-
правового акта) – це документ, який містить опис 
проблеми, що підлягає новому правовому регу-
люванню, аналіз чинного правового регулювання 
у цій сфері та спосіб встановлення  чи зміни пра-

вового регулювання, що пропонується суб’єктом 
законодавчого процесу. 

Цікавим у плані юридичної формалізованості 
концепції нормативного акта є практика інших 
держав. Так, наприклад,  Постанова Уряду Росій-
ської Федерації "Про затвердження Основних ви-
мог до концепції і розробки проектів федеральних 
законів" від 2 серпня 2001 р. № 576 передбачає, що 
концепції закону – обґрунтування необхідності 
прийняття закону і сукупність положень, які відо-
бражають його основний зміст [13]. 

Ознайомившись із теоретичними положен-
нями і практичними напрацюваннями стосовно 
концепції законопроекту, необхідно зауважити 
певний плюралізм у формулюванні названих 
словосполучень. Йдеться про концепцію проекту 
закону (нормативно-правового акта) та концеп-
цію закону (нормативно-правового акта). На пе-
рший погляд – це тотожні поняття, що містять 
низку спільних структурних елементів. Однак є й 
відмінності, які простежуються, і в складових 
вказаних правових явищ. Необхідність виділення 
елементів даних концепції зобов’язує розглянути 
їх основні параметри. 

У науковій літературі та нормативних до-
кументах нині немає єдиної позиції стосовно 
структури і концепції законопроекту, і концепції 
закону (нормативно-правового акта). Детальний 
опис концепції законопроекту подано у затвер-
джених наказом МНС України № 851 від 10 гру-
дня 2007р. «Методичних рекомендаціях з підго-
товки та оформлення проектів законів України, 
нормативно-правових актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, МНС та дотримання 
правил нормо проектної техніки»; розроблених 
Центром політико-правових реформ «Методич-
них рекомендаціях з підготовки та оформлення 
проектів законів (правила законопроектування)» 
(до речі вони повністю збігаються). У пункті 18 
«Методичних рекомендацій з підготовки та офо-
рмлення проектів законів (правила законопроек-
тування)» (далі Методичних рекомендацій) зафі-
ксовано, що концепція законопроекту має розк-
ривати низку питань, наприклад, наявність пот-
реби у регулюванні відносин, пояснення необ-
хідності правового регулювання цих відносин і 
його обсяг; місце майбутнього закону у системі 
законодавства, у галузі, інституті законодавства; 
кількість зацікавлених осіб і відносин (правовід-
носин), яких цей проект буде стосуватися тощо. 
Водночас пункт 19 цього документу передбачає, 
що концепція законопроекту повинна містити 
такі розділи: опис проблеми, основну ідею прое-
кту; аналіз правового регулювання вказаної про-
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блеми;  пропозиції щодо встановлення або зміни 
правового регулювання; аналіз наслідків прийн-
яття закону; пропоновані організаційні заходи 
тощо. Зіставивши те, що має розкриватися у 
концепції законопроекту із його структурою,  
можна зауважити певну невідповідність змістов-
ного та формального. Так, підпункт 4 пункту 18  
передбачає, що у концепції законопроекту має 
розкриватися «зміст конкретних положень зако-
нопроекту, тобто, які правила поведінки (відно-
сини) варто встановити (визначити), дозволити 
або заборонити, та які санкції ввести у випадку 
порушення закону», в той час як у пункті 19 роз-
ділу концепції, де має міститися вказана  інфор-
мація, не передбачено. І навпаки - підпункт 8 пу-
нкту 19 вказує, що у концепція законопроекту 
повинна містити пропозиції щодо структури за-
конопроекту, у пункті ж 18 про розкриття конце-
пцією такого питання нічого не сказано. На нашу 
думку, найважливіші блоки завдань майбутнього 
нормативно-правового акта, що мають відобра-
зитись у проекті його концепції, повинні фіксу-
ватись у відповідних розділах концепції.      

Дещо інше бачення компонентів концепції 
нормативно-правового акта запропоноване у 
статті 32 проекту Закону України «Про нормати-
вно-правові акти», поданому до Верховної Ради 
України народним депутатом Ю. Мірошничен-
ком [2]. Зокрема, передбачено, що під час розро-
блення концепції проекту нормативно-правового 
акта: проводиться аналіз суспільних відносин та 
стану їх правового регулювання; визначається 
можливість врегулювання відповідних суспіль-
них відносин без прийняття нормативно-право-
вого акта; встановлюються причини необхідності 
та правові підстави розроблення проекту норма-
тивно-правового акта; визначаються цілі проекту 
нормативно-правового акта, предмет правового 
регулювання та основні правові механізми реалі-
зації нормативно-правового акта, обґрунтовуєть-
ся їх ефективність; передбачаються результати 
виконання нормативно-правового акта; визнача-
ються сума коштів і ресурси, необхідні для вико-
нання нормативно-правового акта; здійснюється 
організаційно-технічне та фінансове забезпечен-
ня підготовки проекту нормативно-правового 
акта. Звичайно, вказана ситуація не надає визна-
ченості такій стадії нормотворення, як розробка 
концепції проекту нормативно-правового акта. 

Якщо створення концепції законопроекту – 
це лише перший крок до формування проекту 
нормативно-правового акта (що частково випра-
вдовує вказаний плюралізм), то концепція закону 
– це уже перший перспективний варіант проекту. 

Вона мала б вирізнятися вищим рівнем визначе-
ності та досконалості. Що ж є насправді? Росій-
ський вчений Т.В. Кашаніна  вважає, що у кон-
цепції нормативного акта (складається враження, 
що автор водночас говорить про концепцію за-
кону і концепцію законопроекту) мають бути 
відображені: відносини, які буде регулювати за-
конопроект; цілі законопроекту; докази необхід-
ності підготовки і прийняття конкретного зако-
ну; співвідношення законопроекту з іншими но-
рмативними актами; структура самого закону; 
механізм забезпечення його реалізації; наслідки 
прийняття закону; його реальна ціна [6, с.277]. 
Така позиція не зовсім відповідає постанові Уря-
ду Російської Федерації "Про затвердження Ос-
новних вимог до концепції і розробки проектів 
федеральних законів" від 2 серпня 2001 р. № 576. 
Згідно з цим правовим актом у концепції законо-
проекту чи закону (у різних джерелах під час по-
силання на вказаний документ використовуються 
той та інший терміни !!!) мають бути визначені: 
основна ідея, мета та предмет правового регулю-
вання, коло осіб, на яких поширюється дія зако-
ну, їхні нові права і обов’язки; місце цього зако-
ну у системі чинного законодавства, вказівку на 
галузь законодавства, якої він стосується …; за-
гальна характеристика і оцінка стану правового 
регулювання відповідних суспільних відносин з 
додатком аналізу діючих у цій сфері законів та 
інших нормативно-правових актів, прогалини і 
суперечності у діючому законодавстві, наявність 
застарілих норм права та неефективних поло-
жень, способи їх усунення; соціально-еконо-
мічні, політичні, юридичні та інші наслідки реа-
лізації майбутнього закону.  

Параграф 69 «Регламенту Кабінету Мініст-
рів України»  встановлює, що концепція закону 
має містити такі розділи: проблема, яка потребує 
розв’язання; мета і строки реалізації; шляхи і за-
соби розв’язання проблеми; очікувані результа-
ти; обсяг фінансових, матеріально-технічних, 
трудових ресурсів та джерела фінансування. Хо-
ча не можна не зауважити, що такі структурні 
розділи містяться у схвалених розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України № 1170-р від 
16.11.2011р. концепції проекту Закону України 
"Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності" та №2257-р від 15.12.2010р. концеп-
ції проекту Закону України "Про протидію торгі-
влі людьми" (при цьому простежується певна 
невідповідність у назвах структурних елементів 
цих концепцій - якщо у першій останній розділ 
називається "фінансові, матеріально-технічні і 
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трудові ресурси", то у другій - "обсяг та джерела 
фінансування". 

 Отже, можна констатувати таке: сьогодні 
на доктринальному та нормативному рінях від-
сутня єдність розуміння того, що таке концепція 
проекту нормативно-правового акта та концепція 
нормативно-правового акта, які основні характе-
ристики мають бути у них зафіксовані; пропоно-
вані елементи кожної із вказаних концепцій час-
тково дублюються; складається думка про значне 
ототожнення  концепції проекту нормативно-
правового акта та концепції нормативно-право-
вого акта, неокресленість критеріїв їх розмежу-
вання; загалом не визначено місце концепції 
проекту нормативно-правового акта чи концепції 
нормативно-правового акта у нормотворчому 
процесі (наприклад, стаття 26 проекту Закону 
України «Про нормативно-правові акти» серед 
стадій нормотворчого процесу такий етап, як 
створення концепції проекту нормативно-
правового акта, не виокремлює). 

Все це звичайно не сприяє ефективності 
підготовчих дій до розробки проекту норматив-
но-правового акта  та й нормотворчої процедури 
загалом. Спробуємо висловити низку власних 
міркувань, які сприятимуть вирішенню наведе-
них проблемних питань. 

Концепція виходячи із першорозуміння  
поняття – це комплекс визначальних базових 
ідей. Коли йдеться про концепцію проекту нор-
мативно-правового акта, то це ідеї  стосовно не-
обхідності, можливості та суспільно-політичної 
доцільності створення певного нормативно-
правового акта. В ідеалі розробка концепції про-
екту нормативно-правового акта мала би бути 
перехідним «містком» від планів нормотворчої 
діяльності  (перша стадія нормотворчого процесу 
відповідно до статті 26 проекту Закону України 
«Про нормативно-правові акти») до правового 
моніторингу. Одне із ключових завдань концеп-
ції – визначити основні напрями вивчення й ана-
лізу стану тієї сфери суспільних відносин, для 
правового регулювання якої буде розроблятися 
проект нормативно-правового акта. Інакше, як 
можна "моніторити" наявні чи ймовірні правові 
відносини, знаючи лише предмет правового 
впливу і не знаючи засадничих завдань, які став-
ляться перед майбутнім нормативно-правовим 
актом. Наприклад, аналізувати стан та перспек-
тиви розвитку вищої освіти в Україні (з метою 
прийняття нового закону про вищу освіту) без 
знання того, чи має зберігатися такий освітньо-
кваліфікаційний рівень як спеціаліст. 

Концепція проекту нормативно-правового 
акта - це своєрідне завдання суб’єктам проведен-
ня моніторингу, «бланк, який треба заповнити 
інформаційним даними», після чого він буде пе-
реданий розробникам концепції та проекту нор-
мативно-правового акта. Ознайомившись із кон-
цепціями проектів нормативно-правових актів, 
наприклад, згаданих вище концепцій, схвалених 
Кабінетом Міністрів України,  можна зауважити 
їх загальний, програмний, декларативний, інколи 
навіть "публіцистичний характер".  

Концепції проекту нормативно-правового 
акта можуть розроблятись суб’єктами, які прямо 
чи опосередковано пов’язані із нормотворчою дія-
льністю, передусім, наділені правом нормотворчої 
пропозиції. Наприклад, Міністерство освіти, науки, 
молоді та спорту може створити  концепцію проек-
ту Закону «Про вищу освіту в Україні». В Україні 
концепції  часто можуть бути результатом нама-
гання певної політичної чи економічної групи за 
допомогою юридичних засобів задовільнити свої 
корпоративні інтереси. Свідченням цього, видаєть-
ся, є різні редакції Закону України «Про вибори 
народних депутатів», в яких періодично змінюють-
ся принципи виборчої системи. 

Виходячи з наведеного, концепція проекту 
нормативно-правового акта – це документ, у 
якому зазначено необхідність, визначено основні 
завдання, цілі та принципи правового регулю-
вання певної сфери суспільних відносин шляхом 
прийняття нового нормативно-правового акта.  
Видається, вона повинна бути основною складо-
вою (можливо навіть формою виразу) нормотво-
рчої пропозиції, оскільки спричиняє до подаль-
ших  правотворчих дій.    

Дещо інші завдання стоять перед концепці-
єю нормативно-правового акта. Вона має розро-
блятись після подання нормотворчої пропозиції 
та концепції проекту нормативно-правового акта,  
проведення моніторингу. Це уже перша стадія 
підготовки проекту нормативно-правового акта, 
його розширений план-конспект. Власне цей до-
кумент має піддаватись найширшому й всебіч-
ному, із залученням громадськості, науковців та 
практиків, обговоренню. І якщо концепція прое-
кту нормативно-правового акта вирізняються 
гаслами, декларацією намірів, припущеннями і 
пропозиціями, значною неформалізованістю те-
рмінології (і цікавіша у практичному плані для 
зацікавлених осіб та спеціалістів),  то концепція 
нормативно-правового акта виокремлюється пе-
вною конкретикою у плані нормативного регу-
лювання, наприклад, пропонується структура 
майбутнього нормативно-правового акта та його 
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співвідношення з міжнародним та національним 
правом. Якість розробленої концепції норматив-
но-правового акта, рівень її обговорення та, від-
повідно, доопрацювання визначатимуть якість 
проекту нормативно-правового акта. 

Зазначене дозволяє запропонувати таке ви-
значення концепції нормативно-правового акта: - 
це документ (розширений план проекту норма-
тивно-правового акта), у якому визначено доці-
льність конкретного в цих умовах правового ре-
гулювання суспільних відносин,  основні напря-
ми та засоби такого регулювання, очікувані ре-
зультати, ймовірні затрати та організаційні захо-
ди пов’язані із реалізацією цього нормативно-
правового акта. Якщо виокремлення створення 
концепції проекту нормативно-правового акта як 
окремої стадії нормотворчого процесу викликає 
певні сумніви, то розробка концепції  норматив-
но-правового акта має бути самостійним етапом 
правотворчої діяльності. 

Різне змістовне навантаження концепції 
проекту нормативно-правового акта і концепції 
нормативно-правового акта впливають на пере-
лік тих елементів (частин, питань, розділів то-
що), що ними охоплюються. Структурні складові 
концепції законопроекту  сьогодні достатньо ви-
писані [14]. Розглядаючи їх, можна зауважити, 
що вони пропонуються у "перемішку" з елемен-
тами концепції нормативно-правового акта. Не 
можна повністю погодитись і з усіма блоками 
питань, що мають відображатися в концепції 
проекту нормативно-правового акта,  відповідно 
до статті 32 згаданого проекту Закону України 
«Про нормативно-правові акти», наприклад, еле-
ментом, передбаченим пунктом 6, «визначення 
суми коштів і ресурсів, необхідних для виконання 
нормативно-правового акта». Адже, як можна ви-
значати вартість впровадження майбутнього нор-
мативно-правового  акта, якщо ще не має навіть 
його проекту?  Виокремлені у вказаній статті (ана-
логічно як і у вище згаданих документах) елементи 
концепції проекту нормативно-правового акта у 
такому їх формулюванні, як видається, є елемента-
ми  концепції нормативно-правового акта. 

У концепції проекту нормативно-правового 
акта, напевно, повинні міститись структурні 
складові, у яких фіксуються: певна група суспі-
льних відносин, яка потребує вдосконалення 
правового регулювання та причини такої необ-
хідності; мета, завдання  та «політичні цілі» 
створення нової моделі правового регулювання; 
можливі шляхи та принципи нового правового 
впливу на суспільні відносини з метою досяг-
нення бажаних результатів; ймовірна позитивна 

значущість створення та майбутньої реалізації 
нормативно-правового акта. 

Можна частково  погодитись із пунктом 20 
розроблених Центром політико-правових реформ 
«Методичних рекомендацій», відповідно до яко-
го  концепція законопроекту може мати розділи, 
в яких йдеться про аналіз вітчизняної та зарубі-
жної правозастосовної практики, результати ста-
тистичних, соціологічних, політологічних дослі-
джень; доктринальні позиції вчених юристів. 
Хоча, видається, правильніше, щоб така інфор-
мація містилась у документах, які фіксують ре-
зультати правового моніторингу, та слугувала 
разом із концепцією нормативно-правового акта 
основою для розробки якісного проекту норма-
тивно-правового акта. 

Структура концепції нормативно-право-
вого акта має вказувати на:  суспільні відносини, 
які потребують правового регулювання шляхом 
прийняття нового нормативно-правового акта;  
рівень їх правової регламентації чинним законо-
давством;  причини прийняття нового норматив-
но-правового акта (нездатність наявної нормати-
вно-правової бази належним чином регулювати 
суспільні відносини); мету прийняття нового но-
рмативно-правового акта; предмет правового 
регулювання та коло суб’єктів, на яких буде по-
ширюватись дія нормативно-правового акта; 
співвідношення створюваного нормативно-пра-
вового акта із міжнародним та національним 
правом; структура проекту нормативно-право-
вого акта; механізм реалізації нормативно-право-
вого акта; прогнозовані правові, політичні, еко-
номічні та інші наслідки реалізації нормативно-
правового акта; ймовірні фінансові та інші еконо-
мічні витрати, необхідні для реалізації нормативно-
правового акта; організаційні заходи, необхідні для 
створення, прийняття та впровадження (корегу-
вання чинних правових акті та юридичної практи-
ки) нормативно-правового акта. 

Порівнюючи елементи концепції проекту 
нормативно-правового акта та концепції норма-
тивно-правового акта у світлі їх значимості для 
створення нормативно-правового акта, неважко 
простежити повне домінування останніх. Тому, 
якщо говорити про нормативне закріплення їх як 
стадій нормотворчого процесу в Україні, то це 
має стосуватися саме створення концепції нор-
мативно-правового акта.  

Вагомість формування концепції нормативно-
правового акта у правотворчій діяльності спонукає до 
пошуку чинників, здатних забезпечити її високий 
рівень. Ці чинники можна умовно поділити на три 
групи: нормативні, змістовні, організаційні. 
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Нормативні загалом спрямовані на те, щоб 
надати концепції певного «правового статусу», 
забезпечити її перехід від професійно-доктри-
нального напрацювання до юридично-значущого 
документа. До них необхідно віднести такі, як: 
нормативне закріплення поняття концепції нор-
мативно-правового акта та переліку питань, що 
мають бути у ній відображені, визначення місця 
концепції у нормотворчому процесі («Методичні 
рекомендації МНС  з підготовки та оформлення 
проектів законів України…», у яких сьогодні 
йдеться про концепцію законопроекту, мають 
відомчий характер). Насамперед це має бути за-
фіксовано в Законі України «Про нормативно-
правові акти»; нормативне визначення кола 
суб’єктів, які уповноважені чи зобов’язані ство-
рювати концепцію нормативно-правового акта; 
нормативне встановлення «механізму перерос-
тання» концепції нормативно-правового акта в 
проект нормативно-правового акта; «юридичні 
наслідки» створення концепції нормативно-
правового акта для правотворчої діяльності.  

Нормативні гарантії мають також підкріп-
люватись відповідністю концепції закону засад-
ничим для сучасного права принципам верховен-
ства права, конституційності та законності (на-
приклад, як це передбачено розділом ІІ Методи-
чних рекомендацій МНС). 

До змістовних можна віднести такі: вико-
ристання для розробки концепції досягнень юри-
дичної науки та практики; концепція має відпо-
відати певним вимогам та правилам (чітко відо-
бражати волю законодавця, відтворювати існую-
чі проблеми у певній сфері правового регулю-
вання, вказувати можливі альтернативи правово-
го регулювання тощо) [7, с.92].  

Організаційні покликані створити додатко-
ві до нормативних та змістовних належні умови 
розробки концепції нормативно-правового акта 
(їм сьогодні основну увагу приділяють науковці). 
До них належать: концепція нормативно-право-
вого акта має створюватись висококваліфікова-
ними професіоналами; розроблені концепції ма-
ють всебічно обговорюватись на різних рівнях – 
науковцями, практиками, громадськістю; підбір 
розробників концепції має здійснюватись на 
конкурсній основі; під час створення декількох 
нормативно-правових актів, що регулюють од-
норідну сферу суспільних відносин, може розро-
блятися єдина спільна для усіх актів фундамен-
тальна концепція. 

Визначальними серед названих факторів 
розробки високоякісних концепцій нормативно-
правових актів, на нашу думку, є саме норматив-

ні. Без них концепція, створена навіть найкра-
щими фахівцями, завжди стоїть перед загрозою 
залишитися «науковим шедевром» без якихось 
юридичних наслідків. 

Підсумовуючи сказане, видається за мож-
ливе прийти до низки висновків.  

Концепція проекту нормативно-правового 
акта – це документ, у якому зазначено необхід-
ність, визначено основні завдання, цілі та прин-
ципи правового регулювання певної сфери сус-
пільних відносин шляхом прийняття нового но-
рмативно-правового акта.    

Концепція нормативно-правового акта: - це 
документ (розширений план проекту норматив-
но-правового акта), у якому визначено доціль-
ність конкретного в цих умовах правового регу-
лювання суспільних відносин,  основні напрями 
та засоби такого регулювання, очікувані резуль-
тати, ймовірні затрати та організаційні заходи, 
пов’язані із реалізацією такого нормативно-
правового акта. 

І якщо концепція проекту нормативно-
правового акта вирізняється гаслами, деклараці-
єю намірів, припущеннями і пропозиціями, знач-
ною неформалізованістю термінології (і більш 
цікава у практичному плані для зацікавлених 
осіб та спеціалістів),  то концепція нормативно-
правового акта характеризується певною конкре-
тикою у плані нормативного регулювання, на-
приклад, пропонується структура майбутнього 
нормативно-правового акта та його співвідно-
шення з міжнародним та національним правом. 

Відповідно до вказаного змістовного наван-
таження вони мають свою специфічну структуру. 

Як стадія нормотворчого процесу, має роз-
глядатися насамперед концепція нормативно-
правового акта. 
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Усовершенствование доктринальных подходов к концепции нормативно-правового акта  
Аннотация 

В статье даётся определение концепции проекта нормативно-правового акта и концепции нормативно-
правового акта. Определены их структурные элементы, произведено их некоторое размежевание. Указано мес-
то концепции проекта нормативно-правового акта и концепции нормативно-правового акта в процессе правот-
ворческой деятельности. Предложены средства, обеспечивающие создание качественной концепции норматив-
но-правового акта. 
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КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ 

 
Досліджуються питання взаємозв’язку конституційних обов’язків і законних інтересів. Визначено основ-

ні аспекти їх взаємодії. Конституційні обов’язки впливають на характер законних інтересів та спосіб їх реаліза-
ції, є частиною механізму забезпечення балансу інтересів особи та суспільства.  

Ключові слова: конституційні обов’язки, законні інтереси, діалектика взаємозв’язку, реалізація.   
 

Постановка проблеми. В теорії конститу-
ційного права важливе значення мають категорії, 
що визначають характер та динаміку розвитку 
конституційно-правових відносин, формування 
правової свідомості особи та виступають значи-
мими елементами саморегуляції та саморозвитку 
суспільства. Серед таких правових категорій до-
цільно звернути увагу на конституційні обов’яз-
ки та законні інтереси. Зазначені категорії є са-
мостійними поняттями, що випливає із змісту, 
визначення понятійного апарату, структури, за-
кріплення в законодавстві, форм вираження та 
реалізації. Разом з тим, конституційні обов’язки 
та законні інтереси характеризуються значною 
кількістю спільних рис і можуть виступати в 
якості правового явища, що спрямоване на вре-
гулювання суспільних відносин.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Значну увагу дослідженням проблематики кон-
ституційних обов’язків приділили такі вчені, як 
М. Вітрук, Л. Воєводін, Б. Ебзєєв, А. Колодій, 
Л. Летнянчин, В. Лучін, Г. Мальцев, В. Маслєн-
ніков, М. Матузов, Н. Мяловицька, В. Погорілко, 
А. Олійник, Б. Топорнін, П. Рабінович, М. Саве-
нко, Ю. Тодика, М. Хавронюк та інші. Серед на-
уковців, які досліджували категорію законних 
інтересів вагомий внесок здійснили В. Горбунов, 
А. Ільіних, О. Коробова, О. Малько, М. Матей-
кович, М. Першин, Т. Пікуля, В. Сіренко, В. Су-
бочєв. Разом з тим, категорії конституційні 
обов’язки та законні інтереси досліджувалися 
самостійно, вивчення ж діалектики взаємозв’язку 
зазначених категорій не було предметом деталь-
ного дослідження у науковій сфері. Саме такий 
аспект визначає актуальність запропонованої на-
укової публікації.            

Мета статті – дослідження питання взає-
мозв’язку конституційних обов’язків і законних 
інтересів та визначення основних аспектів їх взає-
модії.     

Виклад основного матеріалу. Конститу-
ційні обов’язки є необхідною складовою взаємо-

дії держави, права та індивіда, важливою умовою 
підтримки стійкості та стабільності в суспільстві, 
забезпечення прав, свобод і поєднання громадсь-
ких та особистих інтересів. Безпосередньо за до-
помогою обов’язків юридично оформлюються 
стандарти поведінки особи, що визнаються і га-
рантуються державою. Саме за рахунок їх кон-
ституційного закріплення фактично розкрива-
ються ті основні принципи взаємовідносин між 
державою та особою, які на певному етапі дер-
жава вважає необхідними, корисними, доцільни-
ми для її нормального функціонування і для 
життєдіяльності та розвитку суспільства загалом. 
Провідні науковці сучасності наголошують, що 
обов’язки виступають таким же необхідним еле-
ментом правового регулювання, як і права, вони 
іманентні будь-якому правопорядку і пов’язують 
як демократичну соціальну правову державу, так 
і особу [1, с. 12]. В узагальненому варіанті кон-
ституційні обов’язки, на нашу думку, являють 
собою встановлену державою міру і спосіб необ-
хідної поведінки, що закріплена в нормативно-
правовому порядку відповідно до законних інте-
ресів індивіда та суспільства. 

У свою чергу, законні інтереси розширю-
ють правові можливості людини, збагачують 
правовий статус особи, використовуються з ме-
тою додаткового забезпечення різноманітних 
потреб людини, громадянина і “впливають на 
координацію існуючих в суспільстві обов’язків” 
[2, с. 166]. Визнання та забезпечення законних 
інтересів на конституційному рівні є однією із 
умов необхідного розвитку та становлення кон-
ституційного ладу, де людина виступає найви-
щою соціальною цінністю. На сьогодні існує 
можливість дослідити взаємозв’язок конститу-
ційних обов’язків та законних інтересів, що до-
зволить зосередити увагу на найбільш вагомих 
спільних аспектах  зазначених категорій. 

У науковій юридичній літературі у вузько-
му трактуванні законні інтереси розглядають, як 
інтереси, що не отримали прямого вираження та 
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закріплені в юридичних правах та обов’язках [3, 
с. 183]. В. Субочев вважає, що “законний інтерес 
– це прагнення суб’єкта користуватися певним 
соціальним благом і в окремих випадках зверта-
тися за захистом до компетентних органів з ме-
тою задоволення не суперечливих нормам права 
інтересів, що у визначеній мірі гарантується 
державою у вигляді юридичної дозволеності, ві-
дображеної в об’єктивному праві або такої, що 
випливає з його загального змісту” [2, с. 87–88.]. 
Дане твердження є узгодженим відповідно до 
дефініції, яка свого часу була запропонована О. 
Малько [4, с. 375.]. Істотнім моментом на який 
звертають увагу науковці – це є гносеологічний 
зв’язок законних інтересів із прагненнями 
суб’єкта користуватися благами, що спрямовані 
на задоволення інтересів та оформлені нормами 
конституційного права. Такий зв’язок, на нашу 
думку, виступає однією із зв’язуючих ланок за-
конних інтересів і конституційних обов’язків, 
оскільки, категорія останнього в науковій літера-
турі трактується як встановлена, гарантована, 
забезпечена державою необхідність поведінки 
людини і громадянина в інтересах суспільства, 
держави та інших осіб, в межах і порядку, перед-
бачених Конституцією України щодо створення, 
набуття та захисту суспільних і власних благ [5, 
с. 35]. Таким чином, центральною складовою при 
визначенні законних інтересів та конституційних 
обов’язків є категорія “благо”, лише в одному 
випадку благо виступає як об’єкт до якого праг-
не особа, а в іншому як об’єкт, що створюється в 
результаті дії певного суб’єкта. Одним із аспек-
тів взаємодії конституційних обов’язків та за-
конних інтересів є деякий результат, отриманий 
внаслідок поєднання створення, набуття, захисту 
блага та прагнення суб’єкта до цього блага. 

Крім того, в теорії конституційного права 
конституційні обов’язки розглядають як вищі 
правові вимоги, що висуваються до кожної осо-
бистості і пов’язані з охороною та захистом най-
важливіших цінностей, із вчиненням дій (бездія-
льності), які слугують задоволенню особистих і 
суспільних інтересів у правовій демократичній 
державі [6, с. 211]; як встановлена державою в 
інтересах всіх членів суспільства і закріплена в 
Конституції потреба (необхідність), що приписує 
кожному громадянину певний вид і міру поведі-
нки [7, с. 141]. Окремі науковці зауважували, що 
конституційні обов’язки є “матеріально зумовле-
на і гарантована необхідність в поведінці особи, 
межі якої визначені нормами об’єктивного права 
(Конституцією, законом, іншими правовими но-
рмативними актами) в цілях користування пев-

ними благами та цінностями для задоволення 
суспільних і особистих інтересів на основі їх єд-
ності і поєднання” [8, с. 147]. Таким чином, ав-
тори таких тверджень розглядають обов’язок як 
частину механізму забезпечення балансу інте-
ресів особи та суспільства. Відповідно, обов’язок 
додержуватися Конституції України та законів 
України (ст. 68 Конституції України), обов’язок 
захисту Вітчизни, незалежності та територіаль-
ної цілісності України, шанування її державних 
символів (ст. 65 Конституції України), не запо-
діювати шкоду природі, культурній спадщині 
(ст. 66 Конституції України), можна стверджува-
ти, що закріплені з метою захисту інтересів усьо-
го суспільства. В свою чергу такі конституційні 
обов’язки, як обов’язок батьків утримувати дітей 
до досягнення ними повноліття, обов’язок дітей 
піклуватися про своїх непрацездатних батьків 
(ст. 51 Конституції України), обов’язок не пося-
гати на права і свободи, честь і гідність інших 
людей (ст. 68 Конституції України) закріплені, 
насамперед, з метою захисту інтересів кожної 
людини. Доцільно зауважити, що формулювання 
“особисті інтереси”, “суспільні інтереси”, що 
використовуються в науковій літературі, а також 
“державні інтереси”, “інтерес народу” та ін. – в 
текстах законів, передбачає віднесення таких ви-
значень до категорії законних інтересів. 

Особливу увагу дослідженню категорії за-
конних інтересів приділив О. Малько, який за-
значив, що законний інтерес і юридичний 
обов’язок – два шляхи реалізації інтересів і пот-
реб суб’єктів, вони фокусують в собі поєднання 
суспільних і особистих інтересів, виступаючи 
формами правового опосередкування різномані-
тних інтересів та потреб учасників правовідно-
син, способами їх вираження. Дані категорії за-
сновані на законі, їх здійснення є правомірною 
поведінкою [9, с. 96]. При цьому сам процес реа-
лізації полягає у прийнятті людиною, громадя-
нином рішення про конкретні шляхи і засоби пе-
ретворення в життя вказаних категорій, організа-
ції виконання прийнятого рішення та фактичного 
виконання цього рішення.  

Одним із елементів взаємозв’язку консти-
туційних обов’язків та законних інтересів є 
суб’єкт. Так, повноцінними носіями даних кате-
горій є людина, держава, суспільство. Зокрема, в 
другому розділі Конституції України в ст.ст. 52, 
53, 65 – 68 закріплені обов’язки людини і грома-
дянина, в ст.ст. 3, 16, 27 передбачені обов’язки 
держави. Основний Закон та інші закони України 
визначають також обов’язки органів та посадо-
вих осіб державної влади та місцевого самовря-
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дування. Крім того, в науковій літературі аналі-
зуються, змістовно обґрунтовуються та удоско-
налюється правова природа як конституційних 
обов’язків людини, громадянина так і держави 
[1, 4, 7, 10, 11]. З приводу законних інтересів, 
науковці наголошують, що дане поняття стосов-
но кожного носія не є ідентичним і розмежову-
ють також законні інтереси особи, суспільства, 
держави, визначаючи істотні риси зазначеного 
феномену [12, с. 49–50 ]. Виходячи з положень 
чинної Конституції України та практичної реалі-
зації зазначимо, що основними носіями консти-
туційних обов’язків та законних інтересів висту-
пає людина, громадянин.          

Доцільно зауважити, що спільні аспекти 
досліджуваних категорій прослідковуються і при 
порівнянні окремих критеріїв їх класифікації. 
Так,  серед конституційних обов’язків слід виок-
ремити загальні (неперсоніфіковані) та спеціаль-
ні (персоніфіковані) обов’язки. До першої групи 
належать ті з них, які стосуються всіх осіб або 
належать кожній людині, яка знаходиться на те-
риторії України; до другої – ті, що стосуються 
тільки певних учасників конституційно-правових 
відносин. Так, до загальних обов’язків слід від-
нести обов’язок неухильно додержуватися Кон-
ституції України та законів України, не посягати 
на права і свободи, честь і гідність інших людей, 
обов’язок не заподіювати шкоду природі і куль-
турній спадщині, відшкодовувати збитки, завдані 
природі і культурній спадщині (ст. 66 Конститу-
ції України); обов’язок сплачувати податки і 
збори в порядку і розмірах, встановлених зако-
ном (ч. 1 ст. 67 Конституції України). До спеціа-
льних відносяться обов’язки, які стосуються ли-
ше громадян України, а саме, обов’язок захища-
ти Вітчизну, незалежність та територіальну цілі-
сність України, шанувати її державні символи, 
обов’язок громадян відбувати військову службу 
відповідно до закону (ст. 65 Конституції Украї-
ни); обов’язок щорічно подавати до податкових 
інспекцій за місцем проживання декларації про 
свій майновий стан та доходи за минулий рік у 
порядку, встановленому законом (ч. 2 ст. 67 
Конституції України). Виходячи з приналежності 
законних інтересів до визначеного кола суб’єктів, 
зазначимо, що вони так само поділяються на інди-
відуальні (персоніфіковані) та загальні (неперсоні-
фіковані). Як наголошується в спеціальній юриди-
чній літературі – законні інтереси всезагальні в си-
лу своєї природи, але характер прагнення, що вони 
включають – індивідуальний [2, с. 221].  

Одним із найбільш визначальних критеріїв 
класифікації конституційних обов’язків за Осно-

вним Законом буде їх розподіл за сферою функ-
ціонування, а саме: особисті, політичні, економі-
чні, соціальні, екологічні, культурні. Відповідно 
на рівноцінні групи можуть поділятися і законні 
інтереси. Наприклад, перед вступом на посаду 
народні депутати України складають перед Вер-
ховною Радою України присягу, в якій наголо-
шують про обов’язок усіма своїми діями борони-
ти суверенітет і незалежність України, дбати про 
благо Вітчизни і добробут Українського народу, 
додержуватися Конституції України та законів 
України та виконувати свої обов’язки в інтересах 
усіх співвітчизників (ст. 79 Конституції Украї-
ни). В свою чергу, серед політичних законних 
інтересів найбільш поширеним можна назвати 
виконання парламентаріями даних виборцям 
обіцянок. Для прикладу – соціальні обов’язки є 
правовою необхідністю людини і громадянина 
щодо забезпечення належних соціальних умов 
життя. До соціальних обов’язків належить, зокре-
ма, обов’язок набуття повної загальної середньої 
освіти (ст. 53 Конституції України), який конкрети-
зується у поточному законодавстві. У свою чергу, 
серед соціальних законних інтересів можна виок-
ремити законний інтерес людини в отримані якіс-
ної освіти. Зазначимо, що конституційне закріп-
лення обов’язків є передумовою виникнення за-
конних інтересів, а реалізація існуючих законних 
інтересів в певній мірі пов’язана з обов’язкам, що 
закріплені на законодавчому рівні.          

Слід звернути увагу, що невиконання кон-
ституційних обов’язків може призвести до по-
рушення законних інтересів. Так, наприклад, як-
що батьки не належним чином реалізують 
обов’язки по утриманню своїх дітей до їх повно-
ліття тим самим вони порушують законні інте-
реси дітей на належний рівень життя. Відповідно 
якщо особі необґрунтовано відмовляють у про-
ходженні військової служби, то цим самим по-
рушується її законний інтерес щодо захисту Вітчи-
зни. У випадку порушення особою обов’язку не 
заподіювати шкоду природі, наприклад, забруд-
нення водоймища, наслідком є порушення закон-
них інтересів інших осіб щодо належної якості пи-
тної води. Знищення пам’яток історії та культури є 
порушенням законного інтересу інших осіб щодо 
ознайомлення та вивчення історичної та культур-
ної спадщини. Отже, в рамках конкретних право-
відносин існує взаємозв’язок між конституційними 
обов’язками та законними інтересами.    

Висновки. Узагальнюючи викладене, як 
підсумок, зазначимо, що, вивчення питання вза-
ємозв’язку конституційних обов’язків і законних 
інтересів та визначення основних аспектів їх вза-
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ємодії сприятиме з’ясуванню основних законо-
мірностей взаємовпливу досліджуваних катего-
рій. Конституційні обов’язки виступають части-
ною механізму забезпечення балансу інтересів 
особи та суспільства. Вони здійснюють безпосе-
редній вплив на характер законних інтересів та 
спосіб їх реалізації. Конституційні обов’язки за-
безпечують співіснування інтересів особистості, 
суспільства та держави. Досліджувані категорії 
засновані на законі і їх здійснення є правомірною 
поведінкою. В окремих випадках реалізація за-
конних інтересів є умовою виконання певного 
(конкретного) обов’язку. В свою чергу, не вико-
нання конституційних обов’язків може призвес-
ти до порушення законних інтересів. Таким чи-
ном, досліджувані категорії перебувають у тіс-
ному діалектичному взаємозв’язку між собою, 
що виражається в їх взаємозалежності та взаємо-
обумовленості. 
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Constitutional responsibilities and interests: aspects of the relationship 

Summary 
The relationship between constitutional responsibilities and legal interests is considered in the article. The basic 

aspects of their interaction are defined. Constitutional responsibilities influence the nature of legal interests and way of 
implementation. They are part of the mechanism of balance of interests of individuals and society. 
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы взаимосвязи конституционных обязанностей и законных интересов. 

Определены основные аспекты их взаимодействия. Конституционные обязанности влияют на характер 
законных интересов и способ их реализации, является частью механизма обеспечения баланса интересов 
личности и общества.     
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ПІДСТАВИ ІМПІЧМЕНТУ: 
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ НОРМИ ТА ПРАКТИКА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
Досліджуються поняття та підстави імпічменту, передбачені у конституційному законодавстві демокра-

тичних держав, окреслюються проблеми реалізації конституційно-правових норм про імпічмент в державно-
правовій практиці України та відповідно вносяться пропозиції до вдосконалення вітчизняного законодавства у 
цій галузі. Робиться висновок про те, що імпічмент є одним з елементів контролю за владою, який іноді запобі-
гає авторитарним тенденціям.   

Ключові слова: імпічмент, підстави імпічменту, глава держави, Президент України.  
 

Постановка проблеми. Одним із ефектив-
них засобів впливу та контролю за діяльністю 
глави держави у республіканських державах є 
процедура імпічменту. Як правило, більшість 
конституцій зарубіжних країн достатньо деталь-
но врегульовують цю процедуру на конституцій-
ному рівні, однак у практиці реалізації конститу-
ційно-правових приписів існує чимало проблем, 
пов’язаних із недосконалістю законодавства у 
цій галузі. Такий стан речей, у першу чергу, 
пов’язаний із недостатньою теоретичною розроб-
кою цього важливого конституційно-правового 
інституту. Зокрема, не достатньо чітке визначення 
підстав і порядку усунення Президента України з 
поста в порядку імпічменту може призвести при 
настанні відповідної ситуації до певних труднощів. 
На нашу думку, дані питання важливі та потребу-
ють детального дослідження лише в силу того, що 
Президент України наділений Конституцією до-
сить широкими повноваженнями.  

Ступінь наукової розробки проблеми.    
В Україні інститут імпічменту новий. Це пояс-
нює у більшій мірі наявні суттєві упущення при 
врегулюванні цієї процедури на практиці. Безпе-
речно, зміст імпічменту повинен відповідати за-
гальним вимогам юридичної відповідальності, 
гарантувати об’єктивність процесу, сприяти ми-
рному вирішенню конституційних конфліктів.   
А це вимагає уважного наукового дослідження 
цієї процедури. Окремі питання щодо правової 
природи імпічменту розглядаються у працях В. 
Чиркіна, М. Сахарова, І. Ільїнського, зокрема, у 
них досліджуваний інститут розглядається як 
інститут конституційного права,  інститут дер-
жавної  влади, тобто через його фактичне місце, 
нормативне призначення у механізмі здійснення 
державної влади. Більшість західних дослідників 
вдаються лише до викладу американських пре-
цедентів. Це, наприклад, М. Ломаск, П. Хоффер, 
Д. Сміт, Дж. Уїлсон та ряд інших. На жаль, а 
Україні окреслена проблематика фрагментарно 

висвітлюється вітчизняними вченими при прове-
денні досліджень щодо проблем організаії та дія-
льності вищих органів державної влади, хоча пози-
тивні зрушення усе ж є. Зокрема, можна виділити 
праці  В. М. Шаповала, Ю. М. Тодики, Ю. О. Фри-
цького, Ю. Г. Барабаша, О. В. Мельник, Н. Н. Са-
муйлика, публікації з цього питання Р. Мартинюка, 
М. Кармазіної та інших науковців. На окрему увагу 
заслуговує колективна праця Кресіної І. О., Кова-
ленко А. А., Балана С. В. «Інститут імпічменту: 
Порівняльний політико-правовий аналіз».  

Мета статті полягає в дослідженні й аналі-
зі підстав імпічменту, передбачених у конститу-
ційному законодавстві зарубіжних держав, а та-
кож у виявленні прогалин законодавства у цій 
галузі та внесенні пропозицій по вдосконаленню 
вітчизняного законодавства. 

Виклад основного матеріалу. Призначен-
ня інституту імпічменту Президента сформульо-
ване ще при прийнятті Конституції США у 1787 
році, коли на ратифікаційному конвенті у Вірд-
жинії Е. Рендолф вказав на те, що Президент 
може бути засуджений у порядку імпічменту, 
якщо він "погано себе поводить". Подібна думка 
була висловлена і Гамільтоном. Він вважав, що 
предметом юрисдикції сенату є ті вчинки, що від-
буваються від "дурної поведінки" службових осіб 
або, іншими словами, від зловживання довірою 
громадськості. За своєю природою вони можуть 
бути названі політичними, оскільки відносяться, 
головне, до порушень, що вчиняються безпосеред-
ньо проти суспільства [2, С. 56].  

У найбільш загальному вигляді під імпіч-
ментом розуміють особливий порядок судочинс-
тва у справах про злочини, що вчиняються ви-
щими посадовими особами [10, с. 611]. Він тлу-
мачиться як спеціальна процедура обвинувачен-
ня за рішенням парламенту вищих посадових 
осіб держави (президентів, міністрів) у випадку 
порушення ними законів даної країни; як проце-
дура обвинувачення цих осіб у службових пра-
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вопорушеннях [16, с. 121]. Отже, існує різне 
смислове навантаження поняття «імпічмент», так 
само, як і коло осіб, до яких він може застосову-
ватись. Неоднакові також підстави та порядок 
здійснення процедури імпічменту. До загальних 
характеристик імпічменту належать його індиві-
дуалізація та здійснення в стінах парламенту із 
залученням органу конституційної юрисдикції. 
Імпічмент має місце за різних форм державного 
правління. У країнах з парламентською формою 
правління він значною мірою поступається міс-
цем політичній відповідальності. У президентсь-
ких і напівпрезидентських республіках він ви-
ступає невід'ємним елементом системи стриму-
вань і противаг. У більшості країн світу проце-
дура імпічменту стосується лише посади глави 
держави. Проте не в усіх країнах ця процедура 
здійснюється однаково з огляду на різний спосіб 
обрання глави держави, стосунки між президен-
том та парламентом, тобто спосіб державного 
правління, покладені на нього повноваження, 
кількість палат парламенту та кількість голосів, 
щоб довести справу до усунення глави держави з 
посади. Більше того, чітко незафіксований пе-
релік підстав притягнення до відповідальності, 
що накладає відбиток політики на правові норми 
та розширює коло підстав і санкцій. Коли ми го-
воримо, що відповідальність президента не полі-
тична, а юридична (правова), то маємо на увазі 
підстави цієї відповідальності.  

У сучасній світовій конституційній теорії 
існують різні погляди щодо тлумачення підстав 
імпічменту. На думку прибічників вузького 
трактування, підставою імпічменту необхідно 
вважати винятково вчинення кримінального зло-
чину. Навпаки, прибічники широкого трактуван-
ня вважають, що його підставою необхідно вважа-
ти порушення будь-яких правових норм. На ко-
ристь такого підходу свідчить тривала практика 
застосування цієї процедури у США. Ми підтри-
муємо погляд, що імпічмент - це не засіб покаран-
ня злочинців, а засіб впливу на порушників встано-
вленого державного порядку, адже правовим нас-
лідком застосування цієї процедури є зняття недо-
торканості і можливість у подальшому притягнен-
ня конкретної особи до відповідальності. 

Світова конституційна практика виробила 
безліч підстав імпічменту, дуже різнорідних: 
порушення конституції - Австрія, Молдова, Хо-
рватія; порушення конституції або законів - 
Угорщина, Македонія; Туркменістан; державна 
зрада - Казахстан, Туреччина, Чехія; вчинення 
тяжких злочинів - Вірменія, Грузія, Білорусія, 
Республіка Кіпр; учинення правопорушень - Ірла-

ндія; порушення присяги - Литовська Республіка; 
негідну поведінку - Мальта, Руанда. Такий широ-
кий спектр підстав для імпічменту підтверджує 
багатофункціональність цього інституту, мета 
якого полягає не тільки в усуненні від влади осіб, 
які здійснили правопорушення, а й у дотриманні  
балансу гілок влади, недопущенні зловживання 
владою, забезпеченні  належного  здійснення Пре-
зидентом своїх функцій. Доволі часто названі підс-
тави у конституційному законодавстві так чи інак-
ше поєднуються, збільшуючи функціональний по-
тенціал імпічменту. Так, в Албанії підставами усу-
нення глави держави від посади називаються сер-
йозне порушення конституції або вчинення тяжко-
го злочину; в Болгарії - державна зрада і порушен-
ня конституції; в Грузії - державна зрада, вчинення 
інших злочинів або порушення конституції; в Італії 
- державна зрада або посягання на конституцію; в 
Литві - грубе порушення конституції, порушення 
присяги, вчинення злочину; на Філіппінах - по-
рушення конституції, зрада, хабарництво та інші 
тяжкі злочини; у Фінляндії - зрада Батьківщині, 
вчинення тяжкого злочину чи злочину проти люд-
ства [6, с. 33]. В Україні підставами імпічменту є 
вчинення Президентом України державної зради 
чи іншого злочину (ч. 1 ст. 111 Конституції Украї-
ни) [7]. Інколи формулювання підстав імпічменту 
вкрай туманне, розпливчасте, що, безперечно, до-
зволяє будь-які діяння підвести під ці підстави. 
Так, в Аргентині Президент усувається з посади 
за «погане виконання своїх обов'язків» (ст. 53 
Конституції), в Єгипті - за «невірність конститу-
ційному ладу» (ст. 130). Нарешті, в ряді країн 
узагалі відсутні будь-які юридичні підстави імпі-
чменту, що робить главу держави практично без-
захисним перед можливим обвинуваченням - Лат-
вія, Естонія. Необхідно зазначити, що практика 
імпічменту не завжди зважає на його законодавчі 
підстави, що характерно, наприклад, для США. У 
конституційній доктрині США переважає позиція, 
згідно з якою імпічмент не повинен зводитися ли-
ше до кримінально караних діянь, що підставою 
для ініціювання імпічменту може слугувати будь-
яка дія президента, що підриває довіру до федера-
льного уряду. 

У цілому негативну поведінку президен-
та, яка підлягає засудженню і тягне за собою ім-
пічмент, можна поділити на три категорії: 1) 
перевищення конституційних меж своїх повно-
важень, що завдає шкоди іншій "гілці" влади; 2) 
злісне порушення встановленого порядку прав-
ління, що перешкоджає здійсненню функцій і 
досягненню мети конкретної державної устано-
ви; 3) використання службового становища в 
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особистих цілях або для досягнення результатів, 
не пов'язаних з діяльністю службової особи. 
Аналіз конституційного законодавства більшості 
зарубіжних держав дозволяє зробити висновок 
про те, що, незважаючи на наявні відмітності між 
підставами, все ж у них витримано єдиний кон-
цептуальний підхід – президент, у силу свого 
особливого посадового становища, не може бути 
притягнений до відповідальності на загальних з 
іншими громадянами підставах. Склад діянь, які 
слугують підставами для імпічменту, в більшості 
випадків носить змішаний, комбінований ха-
рактер: це можуть бути як конституційні делік-
ти, так і кримінальні злочини. Так, беззаперечно, 
найвагомішою причиною застосування процеду-
ри імпічменту у всіх, без винятку, держав є дер-
жавна зрада. Трактування такої підстави у кож-
ній державі має свої особливості, втім стосовно 
президентів діє така інтерпретація, яка припускає 
скоріше політико-правову, ніж власне криміна-
льно-правову відповідальність президента за 
державну зраду. Зокрема, у США під державною 
зрадою розуміють ведення війни Президентом 
проти США або приєднання до їх ворогів, надання 
ворогам допомоги і підтримки. У французькій 
юридичній науці та практиці «державна зрада», 
вчинена Президентом, розуміється не як криміна-
льний злочин, а, в першу чергу, як «серйозне  упу-
щення при виконанні президентських обов’язків» 
(Ж. Жіккель), «політичний злочин, який полягає у 
зловживанні своїми обов’язками шляхом дій, що 
суперечать Конституції та вищим інтересам дер-
жави» (М. Дюверже) [9, с. 126-127].  

Щодо українського законодавства, то дер-
жавна зрада є злочином, ознаки якої містяться у 
ст. 111 Кримінального кодексу України. Вона 
визначає державну зраду як діяння, умисно вчи-
нене громадянином України на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності та недоторкан-
ності, обороноздатності, державній, економічній чи 
інформаційній безпеці України: перехід на бік во-
рога в умовах воєнного стану або в період зброй-
ного конфлікту, шпигунство, надання іноземній 
державі, іноземній організації або їх представни-
кам допомоги в проведенні підривної діяльності 
проти України [8]. Очевидно, що подібні види 
об’єктивної сторони не зовсім застосовані до спе-
цифічної діяльності глави держави. 

Як уже зазначено вище, однією з підстав 
імпічменту є вчинення президентом «іншого тя-
жкого злочину». Кваліфікація такого роду зло-
чину в кожній державі здійснюється відповідно 
до кримінального законодавства конкретної дер-
жави. Що ж стосується України, то Конституція 

України, на відміну від багатьох зарубіжних кон-
ституцій, не містить вказівки на ступінь суспіль-
ної небезпеки злочину, вчиненого главою держа-
ви. Це дає змогу зробити висновок, що юридич-
ною підставою для імпічменту є вчинення Пре-
зидентом України будь-якого злочину, визначе-
ного Кримінальним кодексом України [4]. Поді-
бна норма існує і в Конституції Російської Феде-
рації (ч. 1 ст. 93), за одним лише винятком: «ін-
шим» може бути лише «тяжкий» злочин. Одра-
зу зазначимо, що російські парламентарії вже 
одного разу намагалися застосувати цю процеду-
ру. В середині 1998 року 207 депутатів Держав-
ної Думи ініціювали питання про початок проце-
дури імпічменту Президента Б. М. Єльцина. Йо-
му інкримінувались дії, які, за переконанням па-
рламентаріїв, мали ознаки тяжких злочинів: дер-
жавна зрада при підписанні Біловезької угоди; 
державний переворот у жовтні 1993 року; неза-
конна воєнна операція в Чеченській республіці; 
нанесення суттєвої шкоди обороноздатності кра-
їни; вчинення дій, що призвели до соціально-
економічної кризи в країні. Була створена спеці-
альна слідча комісія, яка зібрала матеріал відпо-
відно до пунктів запропонованого звинувачення. 
Однак під час голосування, що відбулося 13-15 
травня 1999 року, жоден з пунктів звинувачення 
не отримав необхідної кількості голосів – 300 [5, 
с. 313-320]. Цей приклад доволі показовий і має 
актуальність і для нашої практики. Справа в то-
му, що діяльність глави держави доволі специфі-
чна. Рішення, які він приймає, як правило, не но-
сять індивідуально-правового характеру, і тому 
під час їх виконання опосередковуються числен-
ними рішеннями підпорядкованих йому вико-
навчих структур. Тому встановити причинний 
зв’язок (що є необхідним елементом об’єк-тивної 
сторони складу злочину) між діями Президента та 
наслідками, що настали, доволі важко. Отже, за-
стосування кримінально-правових норм при квалі-
фікації дій глави держави виявилося доволі важ-
ким. Це, до речі, і стало одним із чинників прийн-
яття негативного рішення при пред’явленні Б. М. 
Єльцину звинувачення.  

Цілком виправдана полеміка в юридичній 
літературі з приводу зміни підстав імпічменту 
Президента. Зокрема, О. Мельник відзначає не-
обхідність закріпити у ч. 1 ст. 111 Конституції 
України, що «Президент України може бути усу-
нений з поста Верховною Радою України в по-
рядку імпічменту у випадку порушення ним 
Конституції і законів України» [14, с. 9]. Р. Мар-
тинюк пропонує формулювати цю підставу, як  
«умисне порушення Конституції України» [13, с. 
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108]. При цьому вчені вказують на те, що таку 
підставу містять, наприклад, Конституції Болга-
рії, Литви, Білорусії, Словенії, Хорватії, Угор-
щини, ФРН, Італії та інших країн. На нашу дум-
ку, ця позиція цілком аргументована. До речі, поді-
бні підстави імпічменту передбачалися Проектом 
Конституції України від 26.02.96 p., але в подаль-
шому були змінені. Противники "широкого" під-
ходу до підстав імпічменту заперечують, що поді-
бна новела призведе до того, що Президент постій-
но житиме під загрозою усунення з посади. Однак, 
на наш погляд, навіть при такому нововеденні реа-
лізація процедури імпічменту згідно з чинним за-
конодавством України носить досить складний 
процесуальний характер, що є додатковою запору-
кою об'єктивності при її застосуванні. Тому такі 
новели у законодавчому регулюванні імпічменту 
були б абсолютно виправданими. 

Ю. Фрицький до названих підстав пропо-
нує ще додати «невиконання державних про-
грам» [18, с. 338], а О. Волощук «учинення амо-
ральних дій» [3, с. 125]. Як альтернативу, Ю. Ба-
рабаш пропонує запровадити таку нову підставу 
імпічменту глави держави, як «порушення Пре-
зидентом України присяги» [1, с. 13]. Такий дер-
жавно-правовий феномен, як присяга, ще не дос-
татньо досліджений в юридичній науці. На рівні 
Основного Закону складення присяги передбаче-
но стосовно народного депутата України (ст. 79) 
та Президента України (ст. 104). Порушення ж 
присяги як підстава припинення повноважень 
установлена для діяльності судді (п. 5 ч. 5 ст. 
126). Соціально-правове значення присяги поля-
гає в тому, що її складання є, по-перше, взяттям 
посадовцем на себе зобов’язань діяти в інтересах 
держави і народу[17, с. 60; 15, с. 415], а, по-
друге, «правовою формою легалізації його стату-
су» [12, с. 11]. Сам текст присяги містить високі 
вимоги до діяльності глави держави: «Я, (ім'я та  
прізвище),  волею  народу  обраний  Президен-
том України, заступаючи на цей  високий  пост,  
урочисто  присягаю  на вірність Україні.  Зобов'я-
зуюсь  усіма  своїми  справами  боронити суверені-
тет і незалежність України, дбати  про  благо  Віт-
чизни  і добробут Українського народу, обстоюва-
ти права і свободи громадян, додержуватися Кон-
ституції України і  законів  України,  виконувати 
свої  обов'язки  в  інтересах  усіх  співвітчизників, 
підносити авторитет України у світі».  

Звичайно, закріплення вказаних підстав ім-
пічменту у Конституції України було б, безумов-
но, позитивним явищем.  

З огляду на вищенаведене, на нашу думку, ч. 
1 статті 111 Конституції України повинна бути 

змінена та доповнена. Пропонуємо таку редакцію 
цієї статті: “Президент України може бути усуне-
ний з поста Верховною Радою України в порядку 
імпічменту у разі вчинення ним державної зради 
або іншого злочину порушення ним  Конституції 
та законів України, присяги, а також у випадку 
вчинення аморальних  проступків”.  

Вважаємо, що саме така редакція конститу-
ційної норми щодо імпічменту посади Президента 
найбільш прийнятна для України, адже неприпус-
тиме становище, при якому глава держави постій-
но порушує Конституцію та закони держави, при-
сягу, яку він складає при вступі на посаду, або ж 
учиняє аморальні проступки і при цьому продов-
жує виконувати свої обов'язки, оскільки правопо-
рушення, вчинені ним, не підпадають під ознаки 
державної зради чи іншого злочину.  

Висновки. Отже, одним з елементів конт-
ролю за владою є імпічмент, який передбачений 
у конституційному законодавстві багатьох зару-
біжних держав. Ця процедура досить часто слу-
гує своєрідною гарантією проти зловживання 
владою зі сторони глави держави, іноді навіть 
запобігає авторитарним тенденціям. Водночас 
потрібно пам’ятати, що у ряді випадків імпіч-
мент може бути вкрай небезпечною зброєю у 
руках недоброчесних парламентаріїв. Тому важ-
ливо на законодавчому рівні якомога детальніше 
врегулювати відповідну процедуру. 
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REASONS OF IMPEACHMENT: 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL NORMS AND PRACTICE OF THEIR IMPLEMENTATION 

Summary 
In this article the concept and the reasons of impeachment provided in the constitutional law of 

democratic states are studied, the problems of constitutional legal provisions on impeachment in the state and 
legal practice in Ukraine outlines and proposals to improve national legislation in this area are made. The 
conclusion that impeachment is an element of control over the government, which sometimes prevents 
authoritarian tendencies done. 

Keys: impeachment, reasons of impeachment, the President, the President of Ukraine. 
А.З. Шевчук 

ОСНОВАНИЯ ИМПИЧМЕНТА: КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  
НОРМЫ И ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

Аннотация 
Исследуются понятие и основания импичмента, предусмотренные в конституционном законо-

дательстве государств, определяются проблемы реализации конституционно-правовых норм об им-
пичменте в государственно-правовой практике Украины и соответственно вносятся предложения по 
совершенствованию отечественного законодательства в этой области. Делается вывод о том, что им-
пичмент является одним из элементов контроля за властью, который иногда предотвращает автори-
тарные тенденции. 

Ключевые слова: импичмент, основания импичмента, глава государства, Президент Украины. 
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ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ  І  ОБОВ'ЯЗКІВ 

 
Стаття присвячується дослідженню проблемних питань здійснення суб’єктивних цивільних прав та 

обов’язків, а також визначення їх взаємозв’язку. Проаналізовано різні аспекти взаємозв’язку здійснення цивіль-
них прав і обов’язків.  

Ключові слова: здійснення суб’єктивного права, виконання обов’язків,  взаємозв’язок прав і обов’язку, 
реалізація права. 

 
Постановка проблеми. Однією з найбільш 

важливих форм правового забезпечення соціаль-
них інтересів та форм їх охорони, якими наділена 
особа, є суб’єктивні цивільні права та обов’язки. 
Саме їх здійснення дає особі можливість задово-
льняти власні інтереси та набувати для себе різно-
манітні блага. При цоьму слід враховувати й те, що 
особа завжди перебуває у певній соціальній групі, 
і, здійснюючи свої суб’єктивні права та інтереси, 
вона може зіткнутися з інтересами іншої особи, яка 
також здійснює своє суб’єктивне право. Саме для 
уникнення порушення прав інших осіб необхідне 
встановлення взаємозв’язку між здійсненням циві-
льних прав і виконанням обов’язків.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Над проблемою взаємозв'язку здійснення циві-
льних прав  і  виконання  обов'язків  здійснення 
суб’єктивних цивільних прав почали замислюва-
тись ще давньоримські юристи, ця проблема бу-
ла предметом дослідження провідних дореволю-
ційних вчених Європи: Б. Віндшейда, 
Ж. Ш. Ф. Демоломба, Г. Дернбурга, Л. Еннекце-
руса, Р. ф. Ієрінга, П. Лафарга, Д. І. Мейєра, 
Й. О. Покровського, Г. Ф. Пухти, Ф. К. ф. Са-
віньї, Г. Ф. Шершенєвіча; сучасних науковців: 
М. М. Агаркова, С. С. Алексєєва, Д. В. Бобрової, 
А. В. Венедиктова, В. П. Грибанова, О. В. Дзери, 
А. С. Довгерта, Б. С. Ебзеева, В. І. Ємельянова, 
І. В. Жилінкової, В. П. Камишанського, Л.О.Кра-
савчикової, В. М. Коссака, Н. С. Кузнєцової, 
І. М. Кучеренко, В. В. Луця, І. С. Перетерського, 
О. В. Розгон, М. В. Самолової, О. В. Сауніної, 
Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко. 

Але на сьогодні так і залишаються диску-
сійними питання щодо визначення поняття 
суб’єктивного цивільного права та його структу-
ри і змісту, співвідношення суб’єктивного циві-
льного права та обов’язку, умов та принципів 
здійснення суб’єктивних цивільних прав, строків 

і способів їх здійснення, можливість встановлен-
ня меж здійснення суб’єктивних цивільних прав 
за домовленістю суб’єктів правовідносин тощо. 

Враховуючи вищезазначене, можна вважа-
ти, що обрана тема даного дослідження є актуа-
льною як з точки зору цивільного права, так і з 
точки вироблення рекомендацій до вдосконален-
ня цивільного законодавства.  

Метою статті є теоретико-правове дослі-
дження взаємозв’язку здійснення цивільних прав 
і виконання обов’язків як особливих юридичних 
конструкцій, обґрунтування їхньої видової само-
стійності, побудова системи їх взаємодії, з'ясу-
вання їх правозастосовчих резервів. 

Виклад основного матеріалу. З дослі-
дженням природи цивільних правовідносин у 
цивілістиці пов'язаний комплекс різного роду 
проблем — від з'ясування семантики ключових 
понять до усвідомлення особливостей структури 
цього правового явища. Деякі найбільш гострі 
моменти вимагають особливої уваги. Так, із вра-
хуванням змісту, наукова абстракція «цивільні 
правові  відносини» є бінарною категорією, оскі-
льки складається із двох невід'ємних частин. 
«Приватноправове відношення є заснована на 
юридичному факті відповідність прав та обов'яз-
ків, які встановлюються між особами»[39, c.56]. 
На наш погляд, в якості елементів цивільних 
правовідносин доцільніше розглядати здійснення 
суб'єктивних цивільних прав і виконання відпо-
відних суб'єктивних цивільних обов'язків. 

Нерозривність, діалектична єдність функ-
ціонування здійснення суб'єктивних цивільних 
прав і виконання суб'єктивних цивільних обов'я-
зків характеризує їх як парні юридичні категорії. 
Це дозволяє використовувати в нашому дослі-
дженні один з найважливіших сучасних методо-
логічних підходів — порівняльно-правовий, за-
снований на порівнянні протилежних явищ юри-
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дичної дійсності, «... З позиції даного підходу 
значно розширюються пізнавальні можливості 
при розгляді тих або інших взаємодіючих юри-
дичних явищ і процесів, повніше фіксуються їх 
внутрішні зв'язки, чіткіше встановлюються як 
елементи єдності, так і елементи протилежності» 
[16; c.390]. Парні наукові категорії в якості спе-
ціальної логічної форми спрямовані не тільки на 
констатацію факту взаємозв'язку між певними 
юридичними абстракціями, але й на пізнання 
дійсної взаємодії протилежних правових  явищ, 
розкриття їхньої єдності та особливостей індиві-
дуальної розвитку [17; c.256]. 

Якщо суб'єктивні цивільні права та обов'я-
зки в цивілістичній науці традиційно співставля-
ли один з одним, встановлювали внутрішньо 
властиві їм ознаки, єдність і відмінність даних 
протилежних правових феноменів, то проблемі 
співвідношення «здійснення суб'єктивних циві-
льних прав — виконання суб'єктивних цивільних 
обов'язків» приділялася набагато менша увага. 
До сьогодні вона залишається однієї з малодо-
сліджених у правознавстві. 

Парні категорії «суб'єктивні цивільні права 
— суб'єктивні цивільні обов'язки» і «здійснення 
суб'єктивних цивільних прав — виконання су-
б'єктивних цивільних обов'язків» генетично, де-
терміновано  взаємопов’язані. На нашу думку, ці 
логічно утворені правові пари поєднує спільна 
фундаментальна інституційна основа, родовидо-
вий характер змісту їх єдиного начала. Точніше, 
вони «відображають, взяті з точки зору єдиної 
основи, протилежні прояви її сутності, позитивні 
й негативні сторони одного процесу» [9; c.244]. 
Звідси й подібність багатьох змістовних (описо-
вих) елементів» у більшій або меншій мірі - єд-
ність характеристики. 

Відмінність цих пар правових феноменів 
виявляється в їх функціональному призначенні. 
Суб'єктивні цивільні права й обов'язки відобра-
жають статику (певний стабільний стан) право-
вого відношення. Це ідеальна модель стану су-
б'єктивних прав і обов'язків, правовідносини в 
цілому в певний зафіксований момент часу. Тоді 
як здійснення суб'єктивних прав і виконання су-
б'єктивних обов'язків - і  є «рух» правовідношен-
ня, інакше кажучи, динаміка правового явища, 
яке врегульовує соціальні процеси, реальну по-
ведінку суб'єктів, постійно та невпинно відбува-
ється в часі й просторі. 

Таким чином, формально-логічному й сут-
нісному порівнянню можуть піддаватися не тіль-
ки парні категорії права, але і декілька пар пра-
вових феноменів, якщо вони містять в собі осно-

воположну, конститутивну, об'єднуючу власти-
вість, яка дозволяє вважати їх єдиною основою 
більше абстрактного категоріального ряду чи 
поняття [8, c.100-104]. Зокрема, у якості таких 
пар будуть виступати пари «суб'єктивні цивільні 
права - суб'єктивні цивільні обов'язки» і «здійс-
нення суб'єктивних цивільних прав - виконання 
суб'єктивних цивільних обов'язків». 

Вони, як складні багатофункціональні пра-
вові явища, відображають статику й динаміку 
змісту більше широкої юридичної абстракції —  
цивільного правовідношення й далі по категоріа-
льному ряді — механізму здійснення цивільних 
прав і виконання цивільних обов'язків. 

Єдність і взаємодія здійснення цивільних 
прав і виконання обов'язків проявляється в діа-
лектичному взаємозв'язку їх сутностей. Відшто-
вхуючись від даної базової передумови, викори-
стовуючи дедуктивний метод, можна виявити 
конкретні прояви цього юридичного феномена. 

По-перше, як суб'єктивні права, так і су-
б'єктивні обов'язки можуть відбутися, існувати й 
реалізовуватися лише в рамках певного правово-
відношення [19, c.384]. Інакше кажучи, цивільні 
правовідносини — не підстава виникнення вимо-
ги до зобов'язаної особи (особам), а спеціальна 
форма, та правова конструкція, у рамках якої 
здійснюється суб'єктивне цивільне право й від-
повідно виконується суб'єктивний цивільний 
обов'язок. Саме подібний підхід дозволяє найбі-
льше ефективно вибудувати теоретичну модель 
правового механізму гарантованого здійснення 
прав і виконання обов'язків. 

Існує й інша вагома, аргументована позиція, 
відповідно до якої суб'єктивне право може бути не 
тільки елементом правовідношення, якому корес-
пондується обов'язок, але й елементом складних 
правовідносин без відповідного йому обов'язку, 
вони можуть входити в правовий статус громадян, 
компетенцію юридичних осіб [7, c.51]. 

По-друге, суб'єктивне право й суб'єктивний 
обов'язок виступають не тільки поняттями одно-
го категоріального ряду, вони ще й дефініційно 
взаємозалежні. «Уявлення про одне, — писав 
Г.Ф. Шершенєвич, — нерозривно пов'язане з уя-
вленням про інше» [39, c.56]. Суб'єктивне циві-
льне право й суб'єктивний цивільний обов'язок 
визначаються через основні характеристики один 
одного які їм властиві. Наприклад, « найбільш 
загальне розуміння суб'єктивного права може 
бути обмежено вказівкою на те, що особа наді-
лена мірою можливої (дозволеної) поведінки, у 
правовідносинах, забезпеченою обов'язками ін-
ших осіб» [6, c.135]. 
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По-третє, суб'єктивні права й обов'язки ко-
респондують (протистоять) один одному, тобто 
виступають як полярні категорії. 

По-четверте, суб'єктивні права й обов'язки 
не тільки співвідносяться, але й неминуче детер-
міновано обумовлюють один одного. Так, якщо 
продавцеві належить певне право вимоги у пра-
вовідносинах купівлі-продажу, то в покупця від-
повідно є обов'язок вчинити (реалізувати) певну 
дію й навпаки. Наприклад, продавцеві належить 
право вимагати оплати товару в повному обсязі й 
у належний строк, відповідно на покупці лежить 
обов'язок здійснити ці дії та здійснити їх належним 
чином. «Встановлення правовідношення має місце 
тоді, коли певний юридичний факт пов'язує право з 
певним суб'єктом, покладаючи одночасно обов'я-
зок на інших» [39, c.59]. Залежність між правами й 
обов'язками є  такою, що без юридичних обов'язків 
зникає й саме право [41, c.165]. 

По-п'яте, суб'єктивне цивільне право й відпо-
відний йому суб'єктивний цивільний обов'язок ві-
дображають «пов'язаність» суб'єктів (кредитора й 
боржника) конкретних правовідносин [27, c.323]. 

По-шосте, суб'єктивні права й обов'язки 
взаємозалежні: зміни в змісті суб'єктивного пра-
ва одночасно  призводять до зміни в змісті 
суб’єктивного обов'язку й навпаки. Ця власти-
вість іманентна розглянутому правовому явищу. 
Суб'єктивні права й обов'язки «прагнуть до єдно-
сті, тотожності, збігу» [29, c.172]. Можна ствер-
джувати, що «суб'єктивні права та обов'язки ви-
никають одночасно, тісно взаємопов’язані та ві-
дповідність між ними не порушується ніколи» 
[39, c.234]. Це конститутивна ознака, внутрішньо 
властива правововідношенню, тому її порушення 
об'єктивно веде до появи деструктивних елемен-
тів у правовідносинах чи припиняє його. 

На думку В.К. Андрєєва, «регулювання ци-
вільних прав нерідко [7, c.51] відбувається у від-
риві від відповідних обов'язків, що в теоретич-
ному плані підриває саму ідею існування право-
відносини як узагальнюючої категорії, оскільки 
цивільні права в особи можуть існувати поза 
зв'язком з  обов'язками в інших осіб» [24, c.1-3]. 

По-сьоме, учені відзначають таку власти-
вість (форму єдності), як взаємопроникнення су-
б'єктивних прав і обов'язків [16, c.390-394]. 

Крім перерахованих обґрунтованих харак-
теристик,  доцільно вказати й ситуацію, де коре-
ляція прав і обов'язків виражена не в полярності,    
протиставленні й відповідності один одному, а в 
змістовній, структурній і суб'єктній єдності:   
можливості і одночасно необхідності діяти конк-
ретному суб'єктові певним чином. Справедливо 

буде відзначити, що частина фахівців  ставить 
під сумнів або взагалі відкидає подібну можливість 
[13, c.38]. На нашу думку, цивілістика (як і публіч-
не право) не виключає зазначеного правового фе-
номена. Ті чи інші суб'єктивні права одночасно 
виступають як цивільно-правові обов'язки. 

Дане правове явище мало яскравий прояв в 
період дії системи планового господарювання, 
відсутності приватної форми власності й було 
відзначено вченими. «.. Господарські організації, 
як органи, що виконують народногосподарський 
план, обов'язково повинні здійснювати свої су-
б'єктивні права, тому що це є способом виконан-
ня їх власних виробничо-фінансових планів» [10, 
c.59], а також основних функцій, покладених на 
них державою [42, c.91]. Очевидно, таке поло-
ження мало практичне значення для функціону-
ючих у той час вітчизняних державних і муніци-
пальних унітарних підприємств, а також держав-
них або муніципальних установ. І, цілком мож-
ливо, вимагало свого відображення в чинному на 
той час цивільному законодавстві. 

Однак подібні правовідносини, де «право 
не протиставляється обов'язку, а зливається з 
ним», актуальні сьогодні і наочно проявляються 
в чинному законодавстві [16, c.30]. Зокрема, ук-
ладання договору на прилюдних торгах: особа, 
що виграла торги, має право вимагати підписан-
ня з організатором торгів протоколу про резуль-
тати торгів, що має силу договору. Організатор 
торгів який ухилився від підписання протоколу 
зобов'язаний повернути внесений учасником то-
ргів  завдаток  у подвійному  розмірі,  а також  
відшкодувати  йому збитки, заподіяні участю в 
торгах. Але в той же час, переможець торгів не 
тільки має право, але й зобов'язаний - підписати 
договір. В іншому випадку він втрачає внесений 
ним завдаток [27, c.344]. Наведемо інший прик-
лад, цивільно-правовий інститут державної ре-
єстрації правочинів: кожна, зі сторін у договорі, 
форма якого передбачає державну реєстрацію, 
має право й одночасно обов'язок здійснити дер-
жавну реєстрацію правочину щодо того або ін-
шого нерухомого майна. 

У загальній системі приватного права «по-
єднання» прав і обов'язків (коли певна поведінка 
суб'єкта є одночасно і правом і його обов'язком) 
наочно ілюструє сімейне законодавство. Зокре-
ма, у п. 1 ст. 63 Сімейного кодексу РФ прямо за-
значено; що «батьки мають право й зобов'язані 
виховувати своїх дітей». 

Подібні приклади розкривають не тільки 
кореспондуючі властивості суб'єктивних цивіль-
них прав: і обов'язків, але і їх тісний взаємозв'я-
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зок, взаємозумовленість. Об'єктом у даних пра-
вових відносинах, як правило, виступають блага, 
що мають актуальне значення як для самих учас-
ників відносин, так і для третіх осіб; а також для 
держави для суспільства в цілому. Таким чином, 
можна припустити можливість різної конфігура-
ції, неоднакового сполучення (кореляції) суб'єк-
тивних прав і обов'язків у тім або іншому юри-
дичному відношенні. Доцільно умовно виділити 
три ймовірних варіанти співвідношення прав і 
обов'язків: а) їхньої повної полярності. Напри-
клад, у правовідношенні купівлі-продажу про-
давцеві належить право вимагати оплати товару 
в повному обсязі й у належний строк, відповідно 
на покупці лежить обов'язок вчинити обумовлені 
дії й здійснити їх належним чином. Розглянутий 
варіант поєднання суб'єктивних прав і обов'язків 
найбільш поширений; б) взаємопроникнення, 
поєднання права та обов'язку в їх окремих струк-
турних елементах. Наприклад, учасники госпо-
дарського товариства зобов'язані щодо один од-
ного відповідно до ЦК України і договору здійс-
нювати комплекс дій: додержуватися установчо-
го документа товариства та виконувати рішення 
загальних зборів; виконувати свої зобов’язання 
перед товариством, у тому числі й ті, що пов’яза-
ні з майновою участю, а також робити вклади 
(оплачувати) акції у розмірі, порядку та засоба-
ми, що передбачені установчим документом; не 
розголошувати комерційну таємницю та конфі-
денційну інформацію про діяльність товариства. 
і інші. Учасники господарського товариства мо-
жуть мати також інші обов’язки, встановлені 
установчим документом товариства та законом. 

Отже, кожний учасник господарського то-
вариства, маючи обов’язки перед самим товарис-
твом та іншими учасниками виступає одночасно 
й кредитором, що має право вимагати від інших 
учасників належного виконання зазначених зо-
бов'язань; в) поєднання суб'єктивного права й 
суб'єктивного обов'язку. Можна припустити ви-
никнення на практиці такої ситуації коли здійс-
нення тієї або іншої дії стає одночасно й правом 
особи, і його обов'язком перед іншим конкрет-
ним суб'єктом. У разі виникнення конкуренції 
співвідношення прав і обов'язків домінувати бу-
де обов'язок особи, а право вказується, насампе-
ред, для того, щоб дозволити особі (фізичній чи 
юридичній) мати додаткову можливість викона-
ти цей обов'язок, тобто досягти реальної можли-
вості виконати обов'язок, оскільки сам суб'єкт 
зацікавлений у виконанні цього обов'язку через 
дію природних прав (наприклад, відносини бать-
ка та дитини), або через функціональне призна-

чення органу (організації) або посадової особи. 
«Якщо іноді говорять про право його,... то це 
тільки в розумінні обов'язку» [39, c.56]. 

Так, на думку М.К. Юкова: «У випадку по-
єднання суб'єктивного права і юридичного обо-
в'язку в одного і того ж суб'єкта очевидною є ор-
ганічна єдність прав і обов'язків. Тому таке по-
єднання є паралельним» [40, c.9]. 

При визначенні взаємозв'язку при здійс-
ненні цивільних прав і  виконанні  обов'язків пе-
ред нами постає істотна проблема. Що є первин-
ним - суб'єктивне право (і відповідно - його реа-
лізація) або суб'єктивний обов'язок (і відповідно 
її виконання)? Та чи актуально визначати пер-
винність виникнення суб'єктивного права або 
суб'єктивного обов'язку в цивільному правовід-
ношенні, яке формується одночасно з ними? 

З цього приводу В.Ф.Яковлєв відзначав: 
«Обов'язок існує лише постільки, по-скільки іс-
нує право»[42, c.370]. У свою чергу, погоджую-
чись із судженням ученого, Л.А. Чеговадзе уточ-
нює, що дане твердження беззаперечне в абсо-
лютних правовідносинах, в яких зобов'язана осо-
ба, «ніяк не приймаючи участь у процесі набуття 
суб'єктивного права, зобов'язується вже тим 
тільки, що воно йому не належить. Щодо віднос-
них правових зв'язків, опосередкованих систе-
мою зобов'язань, то ... в них суб'єктивне право 
існує лише тому, що контрагент покладає на себе 
борг і обов'язок діяти з метою його сплати» [36, 
c.408]. Очевидно, певне значення в цьому є, 
оскільки від цього залежить домінуюча актив-
ність управомоченої або зобов'язаної сторони. 
Хто повинен проявляти активні дії в розвитку 
правовідносин: боржник або кредитор? На нашу 
думку, це не завжди залежить від природи пра-
вовідносин (чи абсолютних чи відносних). На-
приклад, у відносинах по безоплатній передачі 
майна в тимчасове користування, у відносинах 
дарування боржник (позикодавець, дарувальник)   
покладає   на   себе   обов'язок   по   безоплатній   
передачі майна. Відповідно в кредитора, тобто 
особи, управомоченої на одержання матеріально-
го блага, виникає суб'єктивне цивільне право. 

І хоча наведені правовідносини відносні, у пе-
ршу чергу, виникає суб'єктивний обов'язок, який на 
себе покладає за власною волею (самостійно й неза-
лежно) боржник, а вже в другу чергу, з'являється 
відповідне йому суб'єктивне право кредитора. 

Первинність суб'єктивного права й суб'єк-
тивного обов'язку в цивільних правовідносинах 
впливає на динаміку здійснення суб'єктивного 
права й виконання суб'єктивного обов'язку, тобто 
на розвиток (рух) правовідносин. 
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Висновки. Єдність і взаємодія здійснення 
цивільних прав і виконання обов'язків проявля-
ється у наступному: 1) як суб'єктивні права, так і 
суб'єктивні обов'язки можуть відбутися, існувати 
й реалізовуватися лише в рамках певного право-
вовідношення; 2) суб'єктивне право й суб'єктив-
ний обов'язок є поняттями одного категоріально-
го ряду, які дефініційно взаємозалежні; 3) суб'єк-
тивні права й обов'язки кореспондують (проти-
стоять) один одному, тобто виступають як поля-
рні категорії; 4) суб'єктивні права й обов'язки не 
тільки співвідносяться, але й обумовлюють один 
одного; 5) суб'єктивне цивільне право та відпові-
дний йому суб'єктивний цивільний обов'язок ві-
дображають «пов'язаність» суб'єктів (кредитора 
й боржника) конкретних правовідносин; 6) су-
б'єктивні права й обов'язки взаємозалежні: зміни 
в змісті суб'єктивного права одночасно  призво-
дять до зміни в змісті суб’єктивного обов'язку й 
навпаки; 7) сучасні дослідники відзначають таку 
властивість (форму єдності), як взаємопроник-
нення суб'єктивних прав і обов'язків. 

 
Список літератури 

 
1. Конституція України: Прийнята Верхо-

вною Радою 28 червня 1996 року // ВВР України. 
- №30. – ст.141. 

2. Цивільний Кодекс України: Прийнятий 
16 січня 2003р. – К.: Істина, 2003 

3. Господарський кодекс України: Прийн-
ятий 16 січня 2003р. // Офіційний Вісник Украї-
ни 2003, N 11, ст. 462 

4. Агарков М. М. Ценность частного пра-
ва // Правоведение. 1992. № 2. С. 31, 34. 

5. Актуальні проблеми цивільного права і 
цивільного процесу в Україні /ЯМ. Шевченко, 
Ю. Л. Бошицький, А. Ю. Бабаскін, М В. Венець-
ка, І. М. Кучеренко та ін. — К.: Інститут держави 
і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. 
— 456 с. 

6. Алексеев С.С Механизм правового регу-
лирования в социалистическом государстве. С. 135. 

7. Андреев В.К. К разработке новой реда-
кции части первой ПС РФ // Хозяйство и право. 
2008. № 10. с. 51 

8. Вавилин Е.В.  Осуществление  прав  и  
исполнение  обязанностей в структуре играждан-
ского правоотношения // Российский юридичес-
кий журнал. 2007. № 5. С. 100-104. 

9. Васильев AM Правовые категории. Ме-
тодологические аспекты разработки системы ка-
тегорий теории права. С. 244. 

10. Васильев Любен. Гражданское право 

Народной Республики Болгарии. М.,1958. С. 59. 
11. Гражданское право. Часть 1: Учебник / 

Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М., 1996. 
С. 222 (автор главы — А.П. Сергеев). 

12. Гражданское право: Учебник: В 2 т./ 
Отв. ред. Е.А.Суханов. М, 2003. Т. 1.С. 37-38. 

13. Гражданское право: Учебник: В 2-х т./ 
Отв. ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 38. 

14. Гредескул НА. К учению об осуществ-
лении права. Интеллектуальный процесс, требу-
ющийся для осуществления права. Харьков, 
1900. С. 72. 

15. Грибанов В.П. Осуществление и защи-
та гражданских прав. М., 2000. С. 225. 

16. Гукасян Р.Е. Концепция слияния прав и 
обязанностей и административно» командные 
методы управления // Избранные труды по граж-
данскому процессу. М., 2009, С. 390-402. 

17. Еволюція цивільного законодавства 
України: проблеми теорії і практики / Кол. моно-
графія; За ред. Я. М. Шевченко. - К.: Юридична 
думка, 2007. - 340 с. 

18. Егоров НД. Гражданское право как от-
расль права // Гражданское право: Учебник / Под 
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. Ч. 
1. С. 8-9. 

19. Ем B.C. Осуществление гражданских 
прав и исполнение гражданско-правовых обя-
занностей // Гражданское право: Учебник / Отв. 
ред. Е.А. Суханов. Т. 1. С. 384-389. 

20. Застосування судами цивільного і циві-
льного процесуального законодавства /За заг. 
ред. П.І. Шевчука. — К. : Ін Юре, 2002. — (Сер. 
«Б-ка судді»). — 416 с 

21. Збірник роз'яснень Вищого господарсь-
кого суду України / Відп. ред. Д. М. Притика. — 
3-тє вид., доп. і перероб. — К.: Концерн «Видав-
ничий Дім «Ін Юре», 2004. - 376 с. 

22. Иоффе, О.С. Гражданское право. Изб-
ранные труды. Из истории цивилистическоймысли. 
Гражданское правоотношение. Критика теории 
«хозяйственного права»/О.С. Иоффе. - М., 2000.  

23. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации, части первой / Под ред. 
проф. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М., 2002. С. 29. 

24. Крашенинников Е.А., Мотовиловкер 
Е.Я. О единстве субъективных прав и юридичес-
ких обязанностей //Вопросы теории юридичес-
ких обязанностей: Тез. межвуз. науч. конф. мо-
лодых ученых-юристов. Воронеж, 1988. С. 1-3. 

25. Кузнєцова О.А. Норми-принципы рос-
сийского гражданского права. – М.: Статут, 2006. 
– 269с.  

26. Максименко Т.С. Осуществление граж-



Ю.П. Пацурківський 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 57 

данских прав и исполнение обязанностей: Авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1970. С. 9. 

27. Науково-практичний коментар Цивіль-
ного кодексу України: у 2 т. – 2-е вид., перероб и 
доп. / За ред. О.В.Дзери (кер. авт..кол.), 
Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 
2006. – Т.1. – С.323. 

28. Научно-практический комментарий 
Гражданского кодекса Украины: в 2-х т. – 2-е 
изд. перераб. и доп. / Под ред. О.В.Дзеры, 
Н.С.Кузнецовой, В.В.Луця. – К.: Юринком Ин-
тер, 2006. Т.1. – С.326  

29. ПетражицкийЛ.И. Теория права и госу-
дарства в связи с теорией нравственности. СПб., 
1909. Т. I. С. 172. 

30. ПідопригораО.А.„МельникМ.Г., Мель-
ник О.М. Цивільний кодекс України. Міркування 
з окремих проблем застосування. Науковий збір-
ник -К. : Видавничий Дім «Слово», 2005. - 368 с. 

31. Попова А.В. Принцип добросовестнос-
ти в международном коммерческом обороте: За-
конодательство и судебная практика Российской 
Федерации и стран — членов Европейского Со-
юза: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. 
С. 13—14. 

32. Поротикова О.А. Проблема злоупотре-
бления гражданским правом. – М.: Волтерс Клу-
вер, 2007. – 256с.  

33. Проблемні питання у застосуванні Ци-
вільного і Господарського кодексів України / Під 

ред. Яреми А.Г, Ротаня В.Г. - К.: Реферат, 2005. - 
336 с. 

34. Тархов В А. Гражданское право. Ощая 
часть: Курс лекций Чебоксары. 1997. 

35. Теория государства и права: Курс лек-
ций // Под ред. М.Н. Марченко. С. 295. 

36. Улетова Г.Д. К вопросу о применении 
аналогии в гражданском и арбитражном процес-
суальном праве // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2004. № 4. С. 41-42 

37. Уранский Ф.Р. Пробелы в праве и спо-
собы их восполнения в правоприменительной 
деятельности: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
М., 2005. С. 12—14. 

38. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние 
гражданского правоотношения, М., 2004. С. 408. 

39. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского 
гражданского права (по изданию 1907 г.) / Вступ, 
ст.Е.А. Суханова, М., 1995. С. 56. 

40. Юков М.К Структурно-сложное содер-
жание гражданских процессуальных правоотно-
шений: Автореф.... дис. канд. юрнд. наук. Сверд-
ловск, 1972. С. 9. 

41. Явич Л.С Общая теория права. Л., 1976. 
С. 165. 

42. Яковлев ВЖ К проблеме гражданско-
правового метода регулирования общественных 
отношений // Антология уральской цивилистики. 
1925—1989: Сб. ст. М., 2001. С. 370. 

 
Стаття надійшла до редколегії 12 березня 2012 року. 
Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії Н.Д. Гетьманцевою. 
 

Y.P. Patsurkivskyy 
Intercommunication of realization of civil laws and duties 

 
Summary 

The article is dedicated to research of problem questions of realization of equitable civil rights and du-
ties, and also determination of their intercommunication. The different aspects of intercommunication of re-
alization of civil laws and implementation of duties are analyzed. 

Key words: realization of equitable right, implementation of duties, intercommunication of rights and 
duty, realization of right. 
 

Ю.П. Пацуркивский 
Взаимосвязь осуществления гражданских прав и обязанностей 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов осуществления субъективных граждан-
ских  прав и обязанностей, а также исследованию их взаимосвязи. Проанализированы разные аспекты 
взаимосвязи осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Доказана их структура, 
содержательная и субъектная сущность. 

Ключевые слова: осуществление субъективного права, исполнения обязанности, взаимосвязь 
права и обязанностей, реализация права. 



 

58 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 

УДК 347.92 
© 2012 р. В.В. Трутень 

Адвокат, Чернівці 
 

ПРАВО НА ПОЗОВ ТА ПРАВІЖ:  
КРИТИКА ВІНДШАЙДОМ ТЕОРІЇ ПОРУШЕННЯ ПРАВА 

 
В статті йдеться про відношення понять права на позов та правіж з погляду принципу абстракції цивіль-

ного права та процесу. Стверджується, що правіж може розумітися як право вимоги в його певному стані або як 
здійснимість права вимоги, а не як право на захист або право на позов. Порушення права при цьому не має сут-
тєвого значення. 

 

Постановка проблеми. Цивільне право та 
цивільний процес тривалий час розвиваються як 
нерозривне ціле, і тільки не пізніше XIV ст. пос-
тглосатори закладають основи для такого їх удо-
сконалення, в якому одна й таж проблема може 
розв'язуватися різними способами в матеріаль-
ному та формальному сенсі, залишаючи місце 
також для змішаних розв'язань. Питання про по-
рушення права (тут і далі терміни порушення 
права та правопорушення вживаються як сино-
німи) є однією із таких проблем, а право на позов 
(Klagerecht) та правіж (Anspruch) можна вважати, 
із застереженнями, протилежними, точніше – 
змішано-розбіжними уявленнями, які являють 
собою відповіді на нього. 

Своїм виникненням поняття права на позов 
завдячує Савин'ї [1, с. 1-11]. На підставі його ро-
зуміння розвивається теорія, якої притримували-
ся, за свідченням Регельсбергера, в пандектисти-
ці також Кірульф, Пухта, Келлер [2, с. 265, 267] 
та ін., згідно з якою "правіж виникає тільки з по-
рушенням права (Verletzungstheorie)" [2, с. 267], 
теорія порушення, або зважаючи на її зміст, – 
теорія порушення права. Поняття правежу Б. Ві-
ндшайдом створюється як критика останньої те-
орії [3, с. 1-8] та тим самим як заперечення уні-
версального (загального) значення порушення 
права для виникнення суб'єктивного права, тобто 
як контрприклад до поняття права на позов в ро-
зумінні Савин'ї та його послідовників. При цьо-
му варто звернути увагу на те, що теорія правежу 
віндшайдівського типу – правіж як "право зажа-
дати від когось іншого щось" [4, с. 111], тобто 
правіж як суб'єктивне право вимоги в терміноло-
гії українського, проте не німецького цивільного 
права, в якому поняття вимоги (Forderung) та 
правежу в цілому не збігаються та правіж за за-
гальним правилом не розуміється як власне су-
б'єктивне право – є теорією цивільного матеріа-
льного права, а теорія права на позов – це теорія 
інтердисциплінарного характеру (матеріально-
процесуальна теорія), а тому порушення права в 
ній може розглядатися як матеріальне та як про-

цесуальне питання. Далі нас буде цікавити пере-
важно матеріальний бік проблеми, який, звичай-
но, існує в обох теоріях. 

Збагачення сучасної методології цивільно-
го права в Україні залежить також від розуміння 
різниці між позовним та правіжним поглядом на 
порушення права, а тому звернення до витоків 
відповідної теорії та аналіз її критики Віндшай-
дом з демонстрацією сьогоднішнього значення 
останньої в процесі цивільно-правової аргумен-
тації свідчить про актуальність постановки про-
блеми для цієї статті. Актуальність теми прояв-
ляється тим сильніше, якщо зважити на те, що 
одна із теорій – теорія права на позов – отримала 
пережне значення в вітчизняній юриспруденції, в 
руслі останньої, проте не вичерпуючи її, розви-
вається й теорія правежу як права на захист, тоді 
як ми прокладаємо шлях для протилежної теорії 
правежу, незалежної від права на позов, права на 
захист та в якій можна відволікатися від пору-
шення права як істотного для виникнення праве-
жу поняття – правіж як право вимоги в особли-
вому стані (юридично здійсниме право вимоги, 
цивільно-правовий правіж, правіж віндшайдівсь-
кого типу) або правіж як здійснимість права ви-
моги (правіж в методологічному відношенні), – 
методологічний потенціал якої в цивільному 
праві в його реалізації є значно вищим, оскільки 
завдяки їй периферійні для цивілістики питання 
переміщуються в самий центр її уваги, що ство-
рює, зокрема, умови для кращого стану юридич-
ного навчання. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Теорії права на позов (в викладі Савин'ї) та пра-
вежу (віндшайдівського типу) заклали два на-
прямки в розвитку праворозуміння, в т.ч. в час-
тині визначення поняття порушення права, один 
із яких домінує в Німеччині, інший в Україні, 
Росії та інших пострадянських країнах, в яких 
немає умов для відмінного від закладеного ще в 
другій половині XIX ст. напрямку правового ро-
звитку (тобто крім Грузії та Туркменістану, в 
яких нинішні ЦК створені під значним впливом 
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німецького ЦК, а отже – й теорії правежу вінд-
шайдівського типу). Тому ті автори, які зверта-
лися до проблеми права на позов (М. А. Гурвіч, 
А. О. Добровольський, Є. О. Крашенінніков, Г. 
Л. Осокіна, С. С. Алєксєєв та ін.), розглядали чи 
повинні були розглядати проблему порушення 
права під кутом права на позов в матеріальному 
та процесуальному сенсі в цивільному процесі 
або цивільному праві [5, с. 84, 85, 132, 142, 143 
та ін.], в т.ч. спеціально в рамках суб'єктивного 
права на захист [6]. Так, Є. О. Крашенінніков 
говорить, що гарантованість та забезпеченість 
регулятивних цивільних прав виражається в то-
му, що в момент настання обставин, які створю-
ють завади на шляху їх реалізації, у управненого 
виникає нове, не існуюче раніше охоронне су-
б'єктивне цивільне право або право на захист [6, 
с. 4, 5]. Серед таких завад, зрозуміло, знаходить-
ся й порушення права. Останній автор розуміє 
правежі як засоби захисту регулятивних суб'єк-
тивних прав та охоронюваних законом інтересів 
[6, с. 14]. В такому ж напрямку, проте сприйма-
ючи право на захист, тобто правіж в відмінній 
від методологічної та віндшайдівського типу фо-
рмі, як процесуальне, а не як матеріальне питан-
ня, підходить до розв'язання проблеми Г. Л. Осо-
кіна, яка зазначає: "суб'єктивне цивільне право, 
яке підлягає захисту, є елементом цивільного 
(регулятивного) правовідношення. Цьому праву 
безпосередньо кореспондує обов'язок іншого 
учасника цивільного правовідношення. Суб'єк-
тивне право на позов виступає в якості елемента 
охоронно-позовного (процесуального) відно-
шення …, тому що цьому праву кореспондує 
обов'язок судді, суду як юрисдикційного органу 
держави" [7, с. 130], зважаючи на те, що суб'єк-
тивне цивільне право у разі його порушення або 
оспорювання не здатне виконувати покладену на 
нього регулятивну функцію [7, с. 127]. С. С. Алєк-
сєєв відмічає, що правіж являє собою таке право-
моччя, яке існує в правовідношенні не з самого 
початку його формування, а включається при ная-
вності додаткових фактів (невиконання обов'язку) 
в склад суб'єктивного права для забезпечення пра-
вового впливу на порушника юридичного обов'яз-
ку [8, с. 125]. Отже, підсумовуючи панівне осяган-
ня проблеми, правіж в такому разі розуміється в 
контексті права на позов та права на захист, які 
важко уявити без поняття порушення права. 

 Коли йдеться про цивільне право, то тер-
мін "право на позов" часто не використовується, 
проте правовий аналіз значення порушення пра-
ва буде збігатися із ситуацією, коли право на по-
зов та право на захист ототожнюються або збли-

жуються, тобто це поняття тісно пов'язують з 
захистом права, потреба в якому виникає в ре-
зультаті порушення права. Так, О. В. Дзера за-
значає: "завжди суб'єктивне право обумовлене 
об'єктивним правом, дія якого породжує суб'єк-
тивне право в учасників правовідносин і водно-
час захищає його у разі порушення іншими осо-
бами" [9, с. 8]. 

 В сучасній Німеччині правіж закріплено в 
ЦК (легальне визначення в § 194, яке повторює 
визначення правежу Віндшайдом) та він розу-
міється як право, яке витікає із абсолютного пра-
ва, причому не обов'язково в разі його порушен-
ня, (речовий правіж) або – із зобов'язального від-
ношення, зрозуміло, що порушення тут також не 
є суттєвою підставою для виникнення правежу, 
оскільки крім деліктних зобов'язань та зобов'я-
зань із порушення договору, існує також зобов'я-
зання в нормальному стані, із якого (чи в рамках 
якого) також виникає право вимоги (в останніх 
випадках поняття зобов'язального правежу та 
вимоги збігаються). Правіж в німецькій правовій 
доктрині – це суттєвий наслідок права підкорен-
ня та панування (Herrschaftsrecht) на противагу 
конститутивним правам (Gestaltungsrecht), відп-
равляння яких односторонньо та безпосередньо 
впливає на існуюче правовідношення та змінює 
останнє (конститутивна дія) [10, с. 59, 509, 1155], 
тобто в українській термінології – наслідок права 
на чужі дії, права на чужу поведінку. Правіж не 
ототожнюється в німецькому праві в цілому з 
суб'єктивним правом, ні у випадку його пору-
шення, ні в протилежному випадку, що можна об-
ґрунтувати, зокрема, переважним сприйняттям то-
чки зору Регельсбергера про те, що із права може 
виникнути цілий ряд правежів [6, с. 32; 11, с. 80; 2, 
с. 264]. Німецький правіж, отже, це сьогодні тра-
диційно цивільно-правове поняття віндшайдівсь-
кого типу. Однак, слово правіж в цивільному про-
цесі Німеччини може мати відмінне значення, що 
пояснюється історичною випадковістю. 

Отже, в Україні, на відміну від Німеччини, 
поняття правежу віндшайдівського типу не на-
лежить до панівної точки зору на структуру су-
б'єктивного права [див: 7, с. 127], а правіж екс-
плікується або в рамках поняття права на позов, 
або в рамках поняття права на захист, більш чи 
менш поєднаних з поняттям порушення права, 
проте існує також поняття правежу в рамках по-
няття права на позов в матеріальному сенсі, яке 
абстрагується від порушення права (М. А. Гур-
віч) [5, с. 151, 158]. Як в Україні, так і в Німеч-
чині не існує узагальнення поняття правежу в 
методологічному відношенні – правежу як юриди-
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чної здійснимості права, визначеної в процесі пра-
вового аргументування – хоча розвиток правової 
методології та теорії правової аргументації в Німе-
ччині здійснюється саме в такому напрямку. 

Таким чином, для вітчизняної методології 
цивільного права невирішеним питанням зали-
шається питання про те, якою буде правова ситу-
ація, якщо в сукупності абстрагуватися при дос-
лідженні суб'єктивного права, по-перше, від по-
няття права на позов, по-друге, від поняття права 
на захист, по-третє, від іншого права як підстави 
виникнення права вимоги, по-четверте, від по-
рушення права як універсального (загального) в 
такому разі поняття, а також, по-п'яте, тоді, коли 
правіж та суб'єктивне право ототожнюються. Ві-
дповідь на це питання можна дати дослідивши 
попередньо історію виникнення та критики тео-
рії порушення права. 

Метою статті є виклад історії утворення 
поняття правежу Б. Віндшайдом на основі кри-
тики теорії порушення права з погляду значення, 
яке має такого роду правіж в сучасній методоло-
гії цивільного права. В такому разі ми опираємо-
ся на принцип абстракції цивільного права та 
процесу. Цей принцип тут означатиме, що юри-
дичну проблему з певного погляду, наприклад, 
дидактичного чи методологічного, можна розг-
лядати роздільно в цивільному праві та в цивіль-
ному процесі [пор.: 12, с. VIII, 71; 13, с. 91, 92]. 
Нас цікавитиме лише розгляд питання з погляду 
цивільного права. 

При цьому ми ставимо наступні завдання: 
1) довести, що правіж може розумітися не як 
право на захист, а як право вимоги; 2) довести, 
що в такому разі потрібно абстрагуватися від 
порушення права як універсального (загальноз-
начимого) з погляду виникнення суб'єктивного 
права поняття; 3) продемонструвати, як відпові-
дна теорія правежу використовується в сучасній 
методології цивільного права. 

Головним методом обрано текстуальний 
аналіз відповідних першоджерел, опублікованих 
відповідно в 1841 та 1856 рр. [1; 3]. Останні дати 
є датами утворення відповідних теорій права на 
позов (як теорії порушення права) та правежу. 

Виклад основної частини дослідження. 
Правіж, виникнувши як ідея в 1856 р., суттєво 
вплинув на розвиток теорії цивільного права, 
теорії цивільного процесу та загальної теорії 
права. Знайшовши своє місце в німецькому ЦК, 
він став основою сучасної німецької цивільно-
правової методології. Для розуміння його вад та 
переваг варто звернуся до витоків відповідного 

уявлення, в першу чергу, до монографії, в якій 
запропоноване відповідне поняття. 

Робота "Акціо римського цивільного права 
з погляду сучасного права" [3] побудована Вінд-
шайдом як антитеза до ідеї права на позов, яка 
була сформульована раніше Савин'ї в томі V 
"Системи сучасного римського права", глава 4 
"Порушення прав", §§ 204, 205, 1841 р. [1, с. 1-
11]. Так, Савин'ї, пояснюючи значення порушен-
ня прав та використання римськими юристами 
слова "actio" ("Aktio" – транслітеризація, яка час-
то зустрічається у німецьких текстах, звідси "ак-
ціо" в нашому перекладі українською) писав: 
"відношення, яке бере свій початок в правопо-
рушенні, називається правом на позов або (NB. – 
В. Т.) також позовом, якщо цей вираз стосується 
голого повноваження потерпілого; все ж, щопра-
вда, цей самий (вираз) також вживається для то-
го, щоб позначити реальну діяльність потерпіло-
го, яка виявляється в певній формі, в котрому 
сенсі вираз позначає позовну дію, отже, (за умо-
ви письмового процесу) є однозначним з позов-
ною заявою. Тут можна говорити голо про позов 
в тому першому (матеріальному) значенні, отже 
– про право на позов; позов в другому (формаль-
ному), значенні, або позовна дія, зі своїми умо-
вами та формами, належить до вчення про про-
цес" [1, с. 5-6]. Перед цим Савин'ї, говорячи про 
права на позов, зауважив що "ці права належать 
скоріше тільки до процесу розвитку або мета-
морфози, яка може настати в кожному самостій-
ному праві, і вони стоять тому на одній лінії з 
виникненням та припиненням прав, котрі так 
само дозволено сприймати тільки як поодинокі 
моменти життєвого процесу прав, не як права 
самі собою" [1, с. 3]. 

Опираючись на зазначене, Савин'ї робить 
висновок, покладений в основу вже згаданої тео-
рії порушення права: кожному позову подаються 
попереду дві умови "право саме по собі (Recht an 
sich) (тобто право в об'єктивному сенсі. Про зна-
чення у Савин'ї права самого по собі див.: [1, с. 
1], де таке право визначено "як необхідні умови 
спільного життя вільних істот". – В. Т.) та його по-
рушення (Verletzung). Якщо бракує першого, то 
правопорушення немислиме; якщо бракує другого, 
то право не може набрати форму позову: воно не 
actio nata за виразом, який правильно це позначає 
та був введений новими юристами" [1, с. 6]. 

Цікаво, що в § 205 "Системи" Савин'ї вико-
ристовує також слово правіж (Anspruch), проте 
аргументуючи, як можна буде побачити далі, 
протилежну точку зору до погляду Віндшайда на 
речовий правіж, та не використовуючи ще це 
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слово як власне цивілістичний термін, що є нау-
ковою заслугою самого Віндшайда. "Порушення 
наших прав мислиме, однак, тільки як діяльність 
певного порушника, з яким ми вступаємо завдя-
ки цьому у власне, нове правовідношення; зміст 
цього відношення визначається в загальному че-
рез те, що ми від цього противника вимагаємо 
скасування порушення. Цей правіж проти певної 
особи та на визначену дію має згідно з цим поді-
бну зобов'язанню природу …; потерпілий та по-
рушник, або позивач та відповідач, один до од-
ного знаходяться у відношенні кредитора та бо-
ржника" [1, с. 5]. 

Відштовхуючись насамперед від викладе-
них поглядів Савин'ї Віндшайд ставить перед 
собою наступні задачі: "Потрібно говорити спо-
чатку про суперечності всередині поняття акціо, 
після цього про її закінчення, потім про вплив, 
котрий має її здійснення в процесі на неї, нареш-
ті, про перехід від одного суб’єкта до іншого" [3, 
с.8]. Далі він зазначає: "я не збираюся претенду-
вати для … викладеного (нижче. – В. Т.) на за-
слугу безумовної новизни. Що римляни слово 
actio часто вживають для позначення не так про-
цесуального, як матеріального повноваження, 
уже було спостережено іншими письменникам (в 
прибраному нами посиланні згадуються Кірульф, 
Вехтер, Бьокінг, Мюленбрух та Пухта. – В. Т.). 
Тільки виступає у них співвідношення поняття 
акціо з правом не завжди в належному світлі (в 
посиланні була критика поглядів Кірульфа та 
Бьокінга. – В. Т.). Важливіше, що це спостере-
ження для теорії сучасного римського права ще 
не оцінено в достатній спосіб" [3, с.3]. 

Нас насамперед будуть цікавити згадані в 
цьому місці суперечності. Їх дві: по перше, за 
Віндшайдом, всупереч Савин'ї, позов (в римсько-
му праві) не є правом на захист, яке виникає за-
вдяки порушенню права, по-друге, позов в римсь-
кому праві не є повноваженням зажадати захи-
сту для права на випадок порушення [3, с. 3]. 
Тобто в першому випадку критикується певний 
суб'єктивний підхід до позову, а в другому – 
об'єктивний. Римський позов (акціо) за Віндшай-
дом є "повноваженням здійснити свою волю за-
вдяки судовому переслідуванню" [3, с. 3]. Вихо-
дячи із констатації, що "для сучасної правосві-
домості право є пріусом, позов – прийдешнім, 
право – породжуюче, позов – породжене. … 
Правопорядок є порядком прав" [3, с. 3], Вінд-
шайд вважає, що для римлян переважне значення 
має інше сприйняття, згідно з яким "на місце 
права ступає акціо" [3, с. 3]. "Правопорядок (для 
римлян. – В. Т.) не є порядком прав, а порядком 

по суду переслідуваних правежів" [3, с. 3]. Звідси 
Віндшайд, повторюючись, робить висновок, що в 
римському праві "акціо є замість права; вона не є 
результатом права. Можна мати акціо, не маючи 
права, і жодної акціо, коли комусь належить пра-
во. Отже, дозволено також у випадку, де акціо та 
право є разом, де акціо йде саме на визнання 
права, якщо бажають бути точним, не говорити, 
що акціо завдяки праву є присутньою; вона при-
сутня завдяки діяльності магістрата, який її та-
кож міг би відхилити. – Однак якщо акціо і не є 
результатом права, то вона, проте, є виразом то-
го. Магістрат, який її дає і відмовляє, чинить це 
не свавільно. Якщо він при цьому не прямо-таки 
слідує приписам права, то діє він проте в визнан-
ні порядку речей, котрі, щоправда, не є правопо-
рядком, котрі, однак, саме він робить правопо-
рядком своєю діяльністю. Римські юристи ка-
жуть, з одного боку: praetor ius facere non potest 
(претор не може створити право. – В. Т.), а на 
іншому боці вони не затримуються ні на мить 
говорити про ius praetorium (преторське право. – 
В. Т.). Акціо є органом правопорядку, як право-
вий припис, і так могла вона завжди дефініюва-
тися, як «ius persequendi iudicio, quod sibi 
debetur» (право переслідувати в судовому поряд-
ку те, що собі заборговане. – В. Т.) [3, с. 4, 5]. І 
далі: "Я сказав: акціо є замість права. Це сказано 
не цілком точно. Замість речового права вона не 
є; речове право не розчиняється в ній. Акціо не 
впорядковує стосунки між особами і речами, во-
на впорядковує тільки стосунки між особою і 
особою. Акціо припускає завжди визначеного 
противника; щó може хтось від іншого зажада-
ти? (останні виділені нами слова можна вважати 
предтечею та квінтесенцією сучасного правіжно-
го методу юридичного навчання. Це правило 3-
W [пор. 4-W: 14, с. 8]. Пор. із наведеними вище 
визначеннями правежу. – В. Т.) Так акціо є без-
посереднім та вичерпним виразом права вимоги, 
обліґаціо, і це відомо, що наші джерела говорять 
часто про акціо, де вони бажають зазначити облі-
ґаціо" [3, с.5]. "Однак акціо не обмежуються об-
ліґаціо. Якщо хто-небудь жадає від іншого, щоб 
він його як власника визнав, або щоб він визнав 
існування деякого іншого правового або фактич-
ного співвідношення, то жадає він все-таки дещо 
від нього, і наскільки йому для того, щó він жа-
дає, надається судова допомога, приписується 
йому акціо. Отже, акціо є виразом для того, щó 
можна зажадати від іншого; якщо ми шукаємо 
для цього короткого позначення, то ми зможемо 
пасуюче сказати: акціо є вираз для правежу" [3, 
с.5]. 
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На наш погляд, для розуміння викладеної 
наукової позиції Віндшайда варто сказати, що 
правіж в римському праві ним ще розуміється не 
в суб'єктивному сенсі, а в сенсі об'єктивного 
права – "акціо є органом правопорядку, як пра-
вовий припис", хоча при цьому використовується 
термінологія суб'єктивного права (наприклад, 
"має акціо", "має правіж" тощо). Суб'єктивне 
значення матиме не акціо/правіж, а судове рі-
шення. Про це свідчить, зокрема, таке місце: 
"Зміст облігаторних правежів може бути різними 
способами виражений правовим правилом, на 
котре вони покладаються. Є можливим, що це 
правове правило в деталях задає, щó повинен 
надати боржник кредиторові, але також є мож-
ливим, що воно тільки в загальному позначає, де 
ж в кожному окремому випадку при прийнятті 
до уваги особливих обставин мусить знаходити-
ся те, щó саме для нього виходить із того загаль-
ного позначення. В першому випадку зміст зо-
бов’язання розгортається негайно, в останньому 
він мусить лише розгортатися; правове правило 
встановлює тільки нормативне ядро, яке, правда, 
повністю в собі несе норму для того, щó креди-
тор може вимагати від боржника, але загорнуто і 
прикрито, чекаючи на розкриття і розкладення 
завдяки діяльності судді" [3, с. 25]. В методоло-
гічному сучасному відношенні таке "розкриття 
та розкладення" можливе також в експертній 
практиці, зокрема при вивченні цивільного права 
на юридичному факультеті. 

Розвиток ідеї правежу відбувається в ре-
зультаті переходу від об'єктивного розуміння до 
суб'єктивного. В сучасному ж праві правіж має 
як суб'єктивне, так і об'єктивне значення. Правіж 
використовується Віндшайдом в контексті рим-
ського права для позначення певного значення 
римського позову, проте римський позов ширше 
поняття, оскільки включає в себе "сукупну дія-
льність позивача" [3, с. 7], саме тому вважається, 
що він розділив римський позов на правіж та 
власне позов. 

Правіж в розумінні Віндшайда виникає не-
залежно від порушення права. "Не потрібно було 
перегортати якийсь листок в корпус юріс, щоб 
прочитати про акціо, які не мають передумовою 
правопорушення. Ніякого сумніву, що тому, на-
лежні права котрого порушуються, приписується 
акціо; але не голо йому" [3, с. 2] – можна вважа-
ти квінтесенцією віндшайдівського твору. В по-
дальшому на основі цієї ідеї правежі будуть роз-
ділені на первинні та вторинні, причому лише 
останні мають – краще: можуть мати – стосунок 
до порушення права. В цілому обережно потріб-

но ставитися до формули акціо замість права, 
акціо замість правежу, оскільки правіж повністю 
з акціо не збігається. 

В наступному після публікації Віндшайдом 
своєї монографії 1857 році у світ виходить моно-
графія Теодора Мутера "До вчення про римську 
акціо, сучасне право на позов, літісконтестацію 
та сучасну сингулярну сукцесію в зобов'язаннях: 
критика віндшайдівської книги "Акціо римсько-
го цивільного права з погляду сучасного права" 
(Ерланген) [15]. В цій роботі автор поставив пе-
ред собою завдання "видалити (entfernen) нове 
вчення Віндшайда" про правіж [15, с. IIII]. Як ми 
бачимо, головна мета роботи Мутером не була 
досягнута, проте він в цій праці прославився ін-
шим досягненням. Так, "за Мутером, є два зовсім 
різні права, з яких, щоправда, одне служить при-
пущенням іншого, які, однак, належать до двох 
різних областей, тому що одне з них є цивільним 
правом, інше – має публічно-правову природу. 

Зазначена конструкція, на думку Мутера, 
застосовна не тільки до римського, але й до су-
часного права, у якому матеріальне право й пра-
во на позов не тотожні й зберігають між собою 
те ж співвідношення. 

Теорія Мутера створювала дуалістичне по-
няття про право, яке немов розщеплювалося на 
два зв'язані між собою, але різних (по природі, 
змісту та суб'єктам) права: цивільний матеріаль-
ний правіж та публічний правіж на його захист" 
[5, с. 11, 12]. По суті, Мутер, будуючи в гіперк-
ритичному ключі власну теорію акціо і т. д, до-
повнив наступне положення Віндшайда: "Чини-
ли б дуже не по праву, коли б … бажали цілком 
не помічати процесуальну сторону поняття акціо. 
Якщо істинно, що положення: хто-небудь має 
акціо, будучи перекладеним на мову нашого пра-
ворозуміння, означає: хто-небудь має правіж; то, 
проте, не менш істинно, що акціо спочатку є не 
позначенням для правежу, а (є позначенням) для 
того судового пред’явлення. Акціо є судовим 
переслідуванням; те можна сприймати зі сторін 
його фактичного існування, або зі сторони його 
можливого, всередині повноваження дотичної 
особи лежачого здійснення. В останньому випа-
дку римляни казали в своїй мові те саме, щó ми 
кажемо, коли ми приписуємо правіж кому-
небудь; але вони говорять із-за цього не менше 
про судове переслідування" [3, с. 7]. Це підтвер-
джується таким положенням Мутера: "Ми знай-
шли для акціо нове значення, значення в якому 
це слово набагато частіше трапляється і в якому 
воно означає не що, як: правіж на наділення фо-
рмули. Здається, що римський правопорядок був 
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не порядком судово переслідуваних правежів, а 
порядком прав, і що тільки права (в суб'єктивному 
сенсі) могли судово переслідуватися. Отже, ті, ко-
му подобало право на наділення формули, мусили 
мати також право в суб'єктивному сенсі, яке утво-
рювало передумову та основу першого" [15, с. 40]. 

В цьому ж 1857 р. Віндшайд публікує від-
повідь на критику Мутера в роботі "Акціо: обо-
рона проти Теодора Мутера" (Дюссельдорф) 
[16]. В ній він захищає свої погляди, роз'яснюю-
чи певні місця першої свої праці. Ці роз'яснення 
можна розглядати як ключі до її розуміння. Ви-
ділимо два із них. Так, Віндшайд говорить: "Що 
є право (в об'єктивному сенсі. – В. Т.)? Право є 
сукупністю (Inbegriff) визначень про те, як дале-
ко кожний індивід сміє вчинити свою волю по 
відношенню до решти індивідів, наскільки решта 
індивідів має підкоритися його волі. Тому, хто 
для того, що він бажає, може посилатися на ви-
значення права, ми приписуємо право, про того, 
хто це не може, ми говоримо, він не має жодного 
права" [16, с. 11]. В тексті "Акціо римського пра-
ва…" часто виникає сумнів щодо того, в якому 
сенсі – об'єктивному чи суб'єктивному – вживає 
автор слово "право". Запропоноване дозволяє 
визначитися в певних місцях щодо цього. 

Проте інше положення має значення не 
лише для розуміння того чи іншого місця в пуб-
лікації, але й є розуміння всієї творчості Вінд-
шайда. Йдеться про примітку на стор. 7 : "Вираз: 
правоправіж, правіж, я обрав для позначення пе-
рсонального напрямку права, в силу якого від 
певної особи щось вимагається (підкреслення 
наше. – В. Т.). Цей персональний напрямок пра-
ва, який істотно внутрішньо притаманний акціо, 
завжди вміщений в праві вимоги, решта прав 
можуть його обрати тільки по можливості. Див. 
с. 5 мого твору" [16, с. 7]. Послідовник Віндшай-
да П. Лангхайнекен зазначав пізніше: "До по-
нять, яким для всіх частин Цивільного кодексу 
личить об’ємиста вага, може без сумніву зарахо-
вуватися правіж. Він в своїй легко зрозумілій та 
найбільш важливій формі проявлення означає 
персональний напрямок суб’єктивного права 
(NB. – В. Т.), його напрямок назовні. Таку думку 
було виставити і в системі загального права пос-
лідовно провести, насамперед, однак, для сучасно-
го права зробити корисною, є безсмертною заслу-
гою Віндшайда (підкреслення наше. – В. Т.)" [17, с. 
III]. 

Дещо інакше поняття персонального на-
прямку дається в "Підручнику пандектного пра-
ва": "римляни під поняттям управомоччя на про-
цесуальне переслідування розуміли тільки одну 

сторону права, яка є чимось іншим, ніж його 
процесуальна захищеність", "це інше є саме осо-
бистим напрямком права, тобто тим, що залиша-
ється від процесуальної захищеності, якщо від-
няти специфічний момент процесу (підкреслення 
наше. – В. Т.)" [18, с. 96]. Можна сказати, що са-
ме цей підхід став натхненням для розвитку су-
часної цивільно-правової методології в Німеччи-
ні та тим захопленням, яке спонукало нас до під-
готовки даної статті. 

В "Підручнику" завершується утворення 
поняття правежу, при цьому головним підсумком 
можна вважати ясне вираження ідеї правежу як 
персонального напрямку суб'єктивного права. 

Отже, у Віндшайда правіж розуміється не 
як право на захист та при цьому поняття пору-
шення права не має суттєвого значення. Це об-
ґрунтовується тим, що право в Римі могло вира-
жатися у формі акціо (позову), а це означає – у 
формі правежу. Проте акціо могла належати осо-
бі і до порушення права. 

Абстрагуючись від історії утворення по-
няття правежу, викладеної вище у вигляді крити-
ки Віндшайдом теорії порушення права Савин'ї, 
розглянемо ситуацію абстрактно з погляду логі-
ки права та теорії юридичної аргументації. Нехай 
йдеться про право вимоги, яке виникає внаслідок 
порушення права. В такому разі у боржника іс-
нує два способи для заперечення у кредитора 
права відповідної вимоги: абсолютний спосіб, 
який дозволить довести, що це право вимоги не 
виникало або воно вже припинилося, та віднос-
ний, який дозволяє відкласти здійснення такого 
права вимоги тимчасово або назавжди. 

Припустимо, що нас не цікавить, зважаючи 
на принцип абстракції цивільного права та про-
цесу, чи існує можливість захистити відповідне 
право в судовому порядку, проте цікавить, чи є 
право вимоги юридично здійснимим. Тоді немає 
перепон для того, щоб права вимоги, які вини-
кають без порушення права, розглядати під од-
ним кутом виникнення права з тими, які виника-
ють внаслідок порушення. Такий розгляд дозво-
ляє виділити первинні та вторинні права вимоги, 
при цьому, на наш погляд, не обов'язково прив'я-
зуватися в другому випадку до порушення права, 
як це зроблено в Німеччині [14, с. 19, 20], а до-
сить розглядати будь-яке право, яке розглядаєть-
ся першим, як первинне, а наступне як вторинне. 
В такому разі ми абстрагуємося від питання про 
те, на підставі якого права виникає право вимоги. 
Це останнє питання ставитиметься в процесі ар-
гументації лише у разі потреби. 
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Отже, в методичному відношенні ми мати-
мемо умови для утворення уніфікованої для пер-
винних та вторинних вимог методики, в основі 
якої знаходиться поняття правежу, відведення та 
відкладення. Саме така методика була створена в 
Німеччині в останні десятиліття під назвою екс-
пертний стиль (Gutachtenstil) [19] на основі так 
званого правіжного методу [20], в основу якого 
покладено поняття правіжного складу 
(Anspruchsaufbau) [див., напр.: 21, с. 107-131]. І 
саме це, а також запропоноване нами поняття 
формальної системи цивільного права та її інтер-
претації (конкретизації), – досить багате цивіль-
не право являє собою формальну базисну систе-
му із трьох попарно несумісних протилежностей 
(теорія T3 з логікою L3) [22]: правежу, відведення 
та відкладення, – є основним стимулом для роз-
робки поняття правежу без прив'язки його в сти-
лі Савин'ї до порушення права, тобто без акценту 
на теорію порушення права.  

Висновки. Викладене вище підсумовуєть-
ся наступним чином, якщо виходити з того, що в 
цивільному праві визначення правежу рівнозна-
чне дослідженню здійснимості або встановленню 
здійснимого права вимоги кредитора: 

1. Правіж може розумітися не як право на за-
хист чи в рамках поняття права на позов, а також 
не як витік із суб'єктивного права (не як результат 
останнього), а як суб'єктивне право вимоги (право 
зажадати щось від когось), тобто як правіж вінд-
шайдівського типу, про що свідчить історія крити-
ки теорії порушення права Віндшайдом та сучас-
ний стан методології права в Німеччині.  

Останньому підходу не суперечитиме в ме-
тодологічному та абстрактному відношенні на-
ступне наше визначення правежу: правіж – це 
юридична (непроцесуальна та нефактична, тобто 
матеріально-правова) здійснимість права вимоги, 
оскільки обґрунтування такої здійснимості пра-
ва, тобто правежу, є кінцевою метою кредитора в 
процесі аргументування ним своєї правової та 
фактичної позиції.  

Правіж має стосунок не до права на захист, 
а є особливим станом цивільного суб'єктивного 
права вимоги (права на чужі дії). В цьому іншо-
му відношенні, правіж – це юридично здійсниме 
право вимоги. Цей стан визначається шляхом 
відповідної цивільно-правової аргументації, а 
саме за допомогою аналізу умов для застосуван-
ня правіжних, відвідних та відкладних норм або 
шляхом аналізу характеру права вимоги: здійс-
нимого, дійсного, недійсного, нездійснимого, 
довільного, недовільного права вимоги. 

2. Правіж віндшайдівського типу виникає в 
результаті критики Віндшайдом теорії правопо-
рушення Савин'ї на підставі аналізу ним джерел 
римського права. Така критика має перехідне та 
спірне історичне значення, проте на її основі в 
сьогоднішньому праві Німеччини побудоване 
панівне сучасне правіжне мислення німецьких 
юристів, а точніше – так званий експертний 
стиль опрацювання цивільної справи, який акти-
вно використовується в навчальній практиці при 
підготовці студентів-юристів. 

3. При побудові теорії правежу віндшай-
дівського типу, правежу в методологічному сенсі 
та правежу як стану цивільного права вимоги 
можна абстрагуватися від поняття порушення 
права, яке матиме лише часткове значення в цій 
теорії, а не універсальне (загальне) як у Савин'ї. 

4. На основі критики Віндшайдом теорії 
порушення права виникає послідовно поняття 
правежу та сучасний правіжний метод правового 
мислення. Отже, ця критика заслуговує на увагу 
в разі побудови в Україні юридичного навчання 
на основі правіжного методу. 

Дослідження правіжного методу можна 
вважати подальшим напрямком дослідження 
правежу віндшайдівського типу, в т.ч. правежу 
як особливого стану права вимоги (юридично 
здійснимого права вимоги), та особливо правежу 
як методологічного поняття (юридичної здійс-
нимості права вимоги).  
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V. V. Truten 

The right of action and claim: Windscheid's criticism of the theory of infringement of the right 
Summary 

In article the right of action and claim from the point of view of a principle of abstraction of civil law 
and process is a question of the relation of concepts. Affirms that claim can be understood as the requirement 
right in its certain condition or as practicability of the right of the requirement, instead of as the right to 
protection or the right of action. Infringement of the right has thus no essential value. 

В.В. Трутень 
Право на иск и притязание: критика Виндшайдом теории нарушения права 

Аннотация 
В статье речь идет об отношении понятий права на иск и притязания с точки зрения принципа 

абстракции гражданского права и процесса. Утверждается, что притязание может пониматься как 
право требования в его определенном состоянии или как осуществимость права требования, а не как 
право на защиту или право на иск. Нарушение права не имеет при этом существенного значения. 
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ІНТЕРЕС В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 
 

  Досліджується  вплив категорії інтересу на правотворчість і механізм правового регулювання трудових 
відносин. Акцентується увага на тій обставині, що право в об’єктивному розумінні є результатом вольової дія-
льності людей,  тобто створюється в результаті свідомого регулювання  суспільних відносин. Інтерес виступає в 
формі суспільного відношення. Інтерес і право мають загальне поле взаємодії  - суспільні відносини. Робиться 
висновок про те, що інтерес є поштовхом до правового регулювання трудових відносин. 

 
Постановка проблеми. Інтерес як правова 

категорія дозволяє стверджувати про те, що пра-
во - далеко не всесильний регулятор всіх тих 
критеріїв ефективності впливу на суспільство,  
якими його стараються наділити. Право не є іс-
тина, а лише  варіант доцільності, що є найбільш 
приємлемим  елементом у діалектичному співіс-
нуванні інтересів особистості, суспільства та 
держави. Разом з тим слід наголосити, що регу-
лятивний характер, заряд несуть в собі не тільки 
правові приписи, але й такі феномени до якого 
належить інтерес, який свідчить про те, що 
суб’єктивне право – далеко є  не єдиним спосо-
бом опосередкування досягнень особистості. Ви-
бір конкретного вектору дослідження категорії 
інтересу в праві залежить від обраної концепції 
праворозуміння. Право завжди має компромісний 
характер, оскільки нормативно закріплює стан ба-
лансу різних соціальних інтересів, що в першу чер-
гу слугує для підтримки соціального миру. Систе-
ма соціальних інтересів  є матеріальним джерелом 
права, що детермінує саму необхідність правового 
регулювання, його межі, зміст. 

Соціальний інтерес, що відображений в 
праві, прийнято називати законним /правовим/ 
інтересом. 

Право визнає і захищає законні інтереси, але 
разом з тим воно не гарантує реалізацію кожного з 
них. Задоволення законного інтересу для людини 
не менш є важливим, ніж реалізація суб’єктивних 
прав, але законному інтересу не протистоїть конк-
ретний обов’язок вести себе відповідним чином. 
Інтерес є саме тим феноменом, значення якого в 
юриспруденції, є недостатньо  розкритою та ви-
вченою, особливо в трудовому праві. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблемою категорії інтересу в різний час за-
ймалися видатні вчені, зокрема Ю.С.Гамбаров, 
Н.М.Коркунов, С.А.Муромцев, Л.І.Петражиць-
кий, І.А.Покровський, Г.Ф.Шершеневич, А.В.Ве-
недиктов, В.П.Грибанов,  О.С.Іоффе, І.Б.Новиць-
кий, Ю.К.Толстой. Разом з тим, сталося так, що  
практично не має досліджень щодо значення ка-

тегорії інтересу в трудовому праві саме в сучас-
них умовах, хоча в багатьох наукових працях 
згадується про баланс інтересів виробничого та 
соціального характеру між роботодавцем і пра-
цівником, що є особливо важливим на сучасному 
етапі, при подальшому розвитку ринкових відно-
син. Саме з таких позицій було висвітлено дану 
проблему у працях  А.І.Процевського, Р.З.Лів-
шиця, В.В.Жернакова, Е.Б.Хохлова А.Л.Шве-
дова. Сам же КЗпП України (на відміну напри-
клад, від ЦК України та ЦПК України),  апелює 
даною категорією лише в окремих статтях: ст., 
ст. 23 , 199,243 КЗпП України. 

Метою статті є дослідження впливу кате-
горії інтересу на правотворчість і механізм пра-
вового регулювання трудових відносин. 

Виклад основного матеріалу. Всі суспі-
льні явища та процеси пов’язані з діяльністю 
людей. Їх організації та структури завжди діють 
у відповідних інтересах. Будь – який закон, як і 
всі інші правові акти пронизані різними соціаль-
ними інтересами. Як відомо, дані інтереси  бага-
то віків назад слугували основою для розмежу-
вання публічного та приватного права з власти-
вими їм об’єктами і методами регулювання. Ін-
терес є первинною причиною дій, яка знаходить-
ся як внутрі індивіда, так і внутрі суспільства. 
Об’єктивною основою цьому служить потреба, 
нужда в чомусь [1, с.23]. Юридичний інтерес у 
трудовому праві є певною потребою, що носить 
соціальний характер, у виконанні трудової функ-
ції, отриманні заробітної плати. Крім того, до 
трудових інтересів можна віднести, наприклад, 
інтерес у оформленні щорічної відпустки, як 
правило, у літній період, інтерес в наданні та 
отриманні певних пільг та переваг, інтерес влаш-
туватись на роботу за спеціальністю, інтерес в 
проходженні професійної підготовки, перепідго-
товки та підвищення кваліфікації, коли це зале-
жить від розсуду роботодавця тощо.  

Так Ю.С.Зав’ялов, в свій час, досліджував 
відображення інтересу в праві у двох аспектах: 
інтерес як передумова, фактор, що здійснює 
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вплив на волю законодавця; інтерес як мета, до 
досягнення якої прагнуть суб’єкти права, шля-
хом використання правових норм. Відповідно до 
вказаної позиції виходить, що значення категорії 
інтересу для трудового права також можна розг-
лядати у двох аспектах: значення інтересу  для 
трудового права в об’єктивному розумінні, де 
взаємодія інтересів суб’єктів суспільних відно-
син з об’єктивним правом включає і процес пра-
воутворення. По-друге, значення інтересу для 
суб’єктивного трудового права.  

 Слід зазначити, що практично вся діяль-
ність суб’єктів суспільних відносин направлена 
на реалізацію тих чи інших інтересів, але в той 
же час об’єктивною умовою життя є неможли-
вість реалізації інтересів всіх суб’єктів суспільс-
тва. Тому для реалізації своїх інтересів суб’єкту 
необхідно, як правило, рахуватися з інтересами 
інших суб’єктів суспільних відносин, знаходити 
необхідний компроміс з іншими суб’єктами.  

Так в умовах ринкової економіки одним із 
завдань трудового права є  забезпечення право-
вих умов для узгодження інтересів працівника, 
роботодавця  та держави. Якщо таке узгодження 
не відбувається, то можуть настати негативні 
наслідки. Якщо порушується  баланс на користь 
працівників, то страдають інтереси бізнесу, його 
конкурентоздатність падає; якщо ж баланс по-
рушується на користь бізнесу, то появляється 
соціальна незадоволеність у працівників, може 
знижуватись їх соціальна активність. Тому дуже 
важливо, щоб баланс дотримувався [2, с.65-69]. 
Отже там, де переплітаються свого роду інтереси 
та мотиви окремих людей, особистості і держави, 
постає проблема узгодження даних інтересів за 
допомогою права  та виникає необхідність правот-
ворчості [c. 106].  Г.Ф.Шершеневич писав: «необ-
хідно визнати, що право існує, оскільки існує боро-
тьба інтересів [4, с.83]. Будучи заснованими на сво-
їх інтересах, люди вступають у певні відносини 
один з одним, а тому саме з формування і розумін-
ня  суб’єктами своїх інтересів виникає і необхід-
ність у правовому регулюванні [5, с.47]. 

 Так відміна кріпосного права та інші ре-
форми  початку 60-х років 19століття створили 
певні умови для розвитку Росії по капіталістич-
ному шляху, сприяли створенню великого ма-
шинного виробництва, що було засноване на ви-
користанні найманої робочої сили. В перші два 
десятиліття після відміни кріпосного права за-
стосування найманої праці супроводжувалось 
жорсткою експлуатацією при повній відсутності 
правового регулювання даних суспільних відно-
син. Неможливе становище пролетаріату викли-

кало не тільки незадоволення, але й активне про-
тистояння. Це стало причиною здійснення уря-
дом реформ з метою пом’якшення соціальних 
протиріч. Однією з таких реформ стала поява і 
активний розвиток в кінці 19 століття фабрично-
го законодавства [6, с.6]. Як бачимо, фабричне 
законодавство є результатом певного соціально-
го протистояння, що дало певний поштовх до 
правового регулювання найманої праці, та відпо-
відного задоволення інтересів як держави так і 
пролетаріату. При цьому мова йде про об’єд-
нання різнорівневих інтересів, в результаті чого 
кожен досягає своєї власної мети.  

В сучасних умовах  так був прийнятий, на-
приклад, Закон України «Про соціальний діа-
лог», який визначив правові засади організації та 
порядку ведення соціального діалогу в Україні з 
метою вироблення та реалізації державної соціа-
льної і економічної політики [7]. Отже, тотожні 
риси суспільного та державного інтересів нагля-
дно видно через призму права. Отже, не ототож-
нюючи інтерес і право, зазначимо, що взає-
мозв’язок різнорівневих інтересів, що направлені 
на  задоволення відповідної потреби, обумовлює 
регулятивні властивості права, та об’єднує різні 
інтереси. Разом з тим, кожен носій визначеного 
інтересу задовольняє передусім свою потребу, а 
значить, інтерес кожного (відповідного рівня) 
живе своїм життям. Інтереси суспільства, як і 
інтереси особистості, багато в чому реалізуються 
завдяки  державному інтересу, і навпаки. 

 Тріада інтересів особистості, суспільства 
та держави є складною та саморегулюючою сис-
темою, яка розвивається також у складній  пра-
вовій системі. Право сприймається суспільством 
тією мірою, якою воно забезпечує справедли-
вість [8, с. 23]. Чи є справедливим право в прин-
ципі? Дійсно, воно - той варіант справедливості, 
який може в визначений проміжок часу існувати 
в суспільстві ради ж його збереження. Людина, 
суспільство, чим-небудь жертвують і щось отри-
мують. Але чи є право всезагальним  благом? Ні. 
Воно до кінця не влаштовує нікого, так як  за 
своєю суттю дозволяє задовольнити не всі пот-
реби, які випливають із природи життєдіяльності 
кожного із різнорівневих суб’єктів.  

 Нерівність, яка існує в будь-якому суспі-
льстві, підтримується засобами, що знаходяться 
в розпорядженні держави. Суспільство прагне 
захистити свої інтереси, а оскільки воно різноп-
ланове, то інтереси людей у суспільстві не збіга-
ються. Хтось наділений засобами виробництва, 
інші - прагнуть продати свою робочу силу. Цим 
ми хочемо показати, що розрізняється в такому 
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суспільстві не тільки інтереси, а й правосвідо-
мість, що приводить до різних поглядів щодо 
застосування державою юридичних засобів захи-
сту суспільно значимих інтересів.    

 Право є вольовим явищем, а отже його ви-
никнення знаходиться в сфері вольової діяльнос-
ті законодавця, в свідомості якого відображають-
ся об’єктивно існуючі інтереси. Як вірно заува-
жує представник цивілістичної школи права, 
В.А.Тархов, право в об’єктивному розумінні та-
кож є суб’єктивним, оскільки створюється лю-
дьми, хоч їх воля об’єктивно обумовлена [9, с. 
31]. Інтереси породжують, формують право і ві-
дображаються в ньому [10, с.23]. 

Отже право повинно відповідати об’єктив-
ним інтересам. Соціально-економічні інтереси 
суб’єктів, що виражаються в суспільних відно-
синах, є тими явищами, з приводу яких і встано-
влюються правові норми. Правові норми  нада-
ють та, як правило, визначають суб’єктам суспі-
льних відносин  відповідний масив юридичного 
інструментарію - правові засоби для  реалізації їх 
інтересів і, тим самим, досягнення відповідної  
мети в суспільних відносинах. Держава, в особі 
своїх законодавчих органів визначає відповідний 
спосіб правового регулювання: державний чи 
договірний, та визначає, за необхідності, межі 
колективно-договірного регулювання відповідно 
до мети,  що обумовлена самими ж  інтересами. 
Держава, представляючи інтереси  працівника та 
роботодавця, має власні інтереси, яскравим при-
кладом є укладення угод  відповідного рівня з 
соціально-економічних питань. Таким чином, 
інтереси здійснюють помітний вплив на волю 
законодавця. Будучи категорією об’єктивною, 
він є саме тим необхідним елементом, який на-
повнює волю відповідним змістом. 

Щоб практично реалізувати той чи інший 
інтерес, використовуючи правові засоби, необ-
хідно правильно усвідомити об’єктивний інте-
рес, визначити характер норми, який буде закла-
дено в той чи інший спосіб правового регулю-
вання та впевнитися в тому, що воно буде відпо-
відати сутності самого інтересу та може вказати 
належний спосіб його реалізації. Законодавець в 
першу чергу повинен орієнтуватись на типові 
інтереси, а вже згодом оцінювати їх за ступенем 
важливості. Важливість інтересу оцінюється за 
критерієм відповідності соціальному інтересу. 
Разом з тим, інтереси приватних осіб, найчастіше 
прикриваються соціальними інтересами, і, як 
правило, вони не можуть бути другорядними, не 
важливими. Тому типовість приватних інтересів 
є більш об’єктивним  критерієм, ніж важливість 

інтересу як такого. Так ст. 9-1КЗпП України  пе-
редбачає, що підприємства, установи, організації 
в межах своїх повноважень і за рахунок власних 
коштів можуть встановлювати додаткові порів-
няно з законодавством  трудові і соціально-
побутові пільги для працівників. Але який є ін-
терес роботодавця до встановлення додаткових 
пільг працівникам за рахунок власних коштів 
самого підприємства? , тим більше коли норма 
носить не зобов’язальний характер? - Абсолютно 
ніякого. І це не викликає ніякого подиву, оскіль-
ки зазвичай, такі пільги призначаються лише ву-
зькому колу керівних працівників, а не рядовим 
працівникам. Як бачимо, реалізація даної норми 
права залежить від інтересу самого роботодавця. 
Отже, при створенні закону необхідно орієнтува-
тися перш за все на об’єктивні інтереси суб’єктів 
трудових відносин. Об’єктивні  інтереси повинні 
бути перш за все продумані законодавцем, для 
того, щоб закріпити  в законі адекватний право-
вий  інструментарій, що регулює трудові  право-
відносини, і, відповідно, реалізацію інтересів 
суб’єктів трудових правовідносин. Так як неефе-
ктивний закон, зазначає А.А.Козловський, - це 
закон, який прийнято без належного вивчення 
природи і структури соціальних потреб, якими 
він був покликаний до життя, без урахування 
обов’язкових правил юридичної техніки, безпо-
середньо пов’язаної з правотворчістю,… побудо-
ваний на незнанні,.. на неврахованих інтересах, 
або інтересах груп, зацікавлених в обмеженні 
інформації [11, с.5]. 

Ми повністю підтримуємо  думку В.Н.Куд-
рявцева, про те, від відповідності вираження інте-
ресів у нормах права реальним об’єктивним інте-
ресам суспільства залежить ефективність правової 
регламентації суспільних відносин [12, с.44].   

Будь яка діяльність повинна розглядатися з 
точки зору показника ефективності. Даний пока-
зник ефективності буде вищим  у тому випадку, 
коли буде витрачено відповідними суб’єктами 
менше різних засобів, ресурсів, часу для досяг-
нення конкретного результату. Чи містить сучас-
не трудове право певні механізми, які дозволяють 
роботодавцю і працівнику оптимізувати свою дія-
льність так, щоб досягнути максимальної ефектив-
ності? Чи доцільно буде оцінювати ефективність 
трудового права через ефективність задоволення 
інтересів сторін трудового договору? 

Об’єктивні  інтереси повинні бути перш за 
все продумані законодавцем, для того, щоб за-
кріпити  в законі адекватний правовий  інстру-
ментарій, що регулює трудові  правовідносини, і, 
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відповідно, реалізацію інтересів суб’єктів трудо-
вих правовідносин. 

Система трудового права як формальна 
статична модель не тільки закріплює систему 
правових інтересів, але й має в своїй структурі 
механізм їх узгодження , що забезпечує динаміку 
галузевих інтересів. Узгодження інтересів може 
здійснюватись як у конфліктній / трудовий спір/ 
так і в безконфліктній / розробка та укладення 
колективного договору/ формі. Сама оцінка аде-
кватності процедурних і процесуальних норм 
трудового права повинна враховувати забезпе-
чення ефективності узгодження інтересів або 
владного вирішення їх протиріч. Трудові спори 
можуть розглядатися у вигляді колізій реалізації 
приватних інтересів. 

 Для трудового права інтерес має системно 
утворююче значення, визначаючи специфіку га-
лузі в контексті  поділу права на приватне та пу-
блічне, здійснюючи вплив на функції трудового 
права, його джерела, структуру його системи та 
на характеристику метода правового регулюван-
ня. Саме інтерес обумовлює виникнення, зміну 
та припинення правовідносин у сфері праці. Ви-
значальне  значення для трудового права має 
проблема поділу інтересів на приватні та публіч-
ні. Публічний інтерес в трудовому праві реалізу-
ється як  через органи державної так і місцевої  
влади. Інтерес, що реалізується іншими суб’єк-
тами трудового права, в тому числі представни-
ками працівників і роботодавців є інтересом 
приватним. Системність є атрибутом як соціаль-
них інтересів, так і права. Виокремлені в резуль-
таті структурного аналізу види правових інте-
ресів є структурно організованою системою, якій 
властива упорядкована взаємодія між рівнями 
від вищого до нижчого. Таким чином, можна го-
ворити про побудову ієрархії правових інтересів 
у трудовому праві. Для побудови моделі ієрархії 
правових інтересів у трудовому праві необхідно 
ввести поняття генеральний /державний/ інтерес 
під яким слід розуміти визначений державою 
абстрактний інтерес вищого рівня, що направле-
ний на досягнення єдиної мети функціонування 
системи трудового права. Даний інтерес носить 
публічний характер  і має пріоритетне значення в 
системі правових інтересів галузі. В системі пра-
вових інтересів наступного рівня слід розрізняти 
галузеві, регіональні інтереси. І, нарешті, підсис-
тему інтересів роботодавця і працівника. Дані 
підсистеми інтересів в своїй основі знаходяться в 
стані протиріччя , але підпорядковані генераль-
ному інтересу. В свою чергу вони можуть впли-
вати та впливають на генеральний інтерес, фор-

муючи зміст його оціночних категорій. Генера-
льний інтерес  в трудовому праві заснований на 
приватних началах. Під таким впливом  різнорі-
вневих  інтересів виникає концептуальна про-
блема трудового права, пов’язана з гармонізаці-
єю публічних і приватних інтересів.  

Висновки. Отже, при створенні закону необ-
хідно розуміти, що для ефективності системи права 
необхідно орієнтуватися  перш за все на об’єктивні 
інтереси суб’єктів суспільних відносин. Законода-
вець повинен усвідомлювати об’єктивні інтереси, 
щоб закріпити в правових нормах адекватні право-
ві засоби, що регулюють суспільні відносини, а 
відповідно, і реалізацію інтересів.  
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Interest in the legal regulation of labour relations 

 
Summary 

Influence of category of interest is investigated  on mechanism of the legal adjusting of labour 
relations. Attention is accented on a that circumstance, that a right in the objective understanding is the result 
of volitional activity of people,   created as a result of the conscious adjusting  of public relations. Interest 
comes forward in the form of public relation. Interest and right have the common field of cooperation  - 
public relations. Drawn conclusion that interest is a push to the legal adjusting of labour relations. 
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Интерес в правовом регулировании  трудовых отношений 
 

Аннотация 
Исследуется  влияние категории интереса на правотворчество и механизм правового регулиро-

вания трудовых отношений. Акцентируется внимание на том обстоятельстве, что право в обэктивном 
смысле является результатом волевой деятельности людей, тоесть  образуется в результате сознате-
льного регулирования общественных отношений. Интерес выступает в форме общественного отно-
шения. Интерес и право имеют общее поле взаимодействия – общественные отношения. Делается 
вывод о том, что интерес есть толчок к правовому регулированию трудовых отношений. 
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ПРИНЦИП АВТОНОМНОСТІ АРБІТРАЖНОГО ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
В МІЖНАРОДНОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ АРБІТРАЖІ 

 
Аналізується один із важливих принципів міжнародного комерційного арбітражу – принцип автономнос-

ті, а також досліджуються питання закріплення цього принципу на рівні міжнародних конвенцій, національного 
законодавства й арбітражних рішень.  

Ключові слова: принцип автономності, міжнародний комерційний арбітраж, арбітражна угода, арбітраж-
не застереження. 

 
Постановка проблеми. Одна з основних 

проблем у міжнародному комерційному арбітра-
жі – проблема автономності арбітражного засте-
реження. В арбітражних процесах відповідач не-
рідко заявляє, що контракт, який містить арбіт-
ражне застереження, є недійсним або що з яких-
небудь причин втратив силу. Тому логічне запи-
тання: чи впливає на недійсність чи припинення 
дії контракту на арбітражне застереження, яке в 
ньому міститься? Це питання досить часто вини-
кає в арбітражній практиці. Природа автономно-
сті арбітражного застереження не розкрита в до-
ктрині права. Хибне розуміння автономності арбіт-
ражного застереження як абсолютної незалежності 
арбітражного застереження від основного договору 
призводять до хибного застосування положень за-
конодавства на практиці. Тому є смисл більш дета-
льно зупинитися на цій проблемі. 

Ступінь розробленості проблеми. Інсти-
тут арбітражної угоди (застереження) в міжнаро-
дному комерційному арбітражі – стрижневий, 
оскільки без волі сторони, закріпленої в арбітра-
жній угоді, немає арбітражу, однак, незважаючи 
на це, на жаль, в останні роки в науковій юриди-
чній літературі України теоретичні питання арбіт-
ражної угоди, в тому числі проблема автономності 
арбітражної угоди, не були предметом комплекс-
ного, цілісного вивчення, хоча проблематиці між-
народного комерційного арбітражу присвячено 
достатня кількість праці, зокрема О.С. Довгерта, 
В.В. Комарова, Т.С. Кисельової, І.Г. Побірченка, 
Ю.Д. Притики, Г.А. Цірата та ін.   

Мета статті – дослідження поняття та сут-
ності принципу автономності в міжнародному 
комерційному арбітражі. 

Виклад основного матеріалу. Доктрина 
автономності арбітражного застереження 
(названа в Англії separability, у Франції й Німеч-
чині - autonomy) сприйнята в переважній біль-
шості країн, у тому числі і в Україні. Відповідно 
до неї арбітражне застереження дійсне, якщо на-
віть договір, однією з умов якого воно було, ви-

знаний недійсним. Виняток становлять випадки, 
коли такий договір вважається неукладеним, із 
цього випливає, що не було укладено й арбітра-
жну угоду. Хоча логічно було б припустити, що 
якщо основний контракт недійсний чи втратив 
силу, то така ж доля має спіткати й арбітражне 
застереження, яке в ньому міститься, в результаті 
склад арбітражу не компетентний розглядати 
спір, оскільки відсутня сама передоснова його 
компетенції – згода сторін про арбітраж. Проте 
теорія і практика арбітражу розвивались по ін-
шому шляху. Було вироблено правило про відо-
кремленість, або ж автономність, арбітражно-
го застереження від основного контракту, в 
якому воно міститься.  

Отже, арбітражна угода є автономною що-
до договору з приводу якої вона укладена: дійс-
ність арбітражної угоди не залежить від дійснос-
ті самої угоди. Будь-яка арбітражна угода, в т.ч. 
включене в текст комерційного контракту арбіт-
ражне застереження, розглядається незалежно 
від основного контракту, а визнання контракту 
недійсним не приводить до анулювання арбітра-
жної угоди і не позбавляє арбітра права розгля-
дати всі спірні питання, пов’язані з недійсністю 
контракту і наслідками, які з цього випливають. 
Відзначимо, що одним із перших юристів, хто 
порушив питання про самостійний характер ар-
бітражного застереження, був А. Нуссбаум. Ще 
1940 року він зазначав, що в юридичній практиці 
діє загальновизнане правило, згідно з яким арбі-
тражне застереження розглядається як інтеграль-
на частина контракту, і недійсність основного 
контракту спричиняє визнання недійсною внесе-
ної до нього арбітражної угоди. Водночас, як за-
значав Нуссбаум, уже тоді намітилася тенденція 
до визнання арбітражного застереження як само-
стійного щодо основного договору, що позначи-
лося на рішеннях низки судів, зокрема Німеччи-
ни, Швейцарії і США [4]. 

Вважається, що арбітражне застереження 
має можливість «пережити» припинення чи на-
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віть недійсність контракту. А це означає, що є 
легальні підстави для формування складу арбіт-
ражу і винесення ним рішення по суті справи. 
Теорія «автономності» ґрунтується на наступ-
ному: укладаючи арбітражне застереження, сто-
рони зазвичай передбачають передачу в арбітраж 
будь-яких спорів, включаючи спори  щодо дійс-
ності самого контракту (якщо такі спори прямо 
не виключені зі сфери дії арбітражного застере-
ження). У подальшому, якби сторона могла від-
мовитися від арбітражу і заперечувати компете-
нцію арбітрів, посилаючись на недійсність конт-
ракту, то така можливість завжди використову-
валася би недобросовісною стороною для зриву 
арбітражу [9, с. 50]. Нарешті, контракт, який міс-
тить арбітражне застереження, фактично склада-
ється з двох частин: частини, що стосується вла-
сне договірних зобов’язань, і процесуальної час-
тини, що стосується порядку вирішення спорів, 
які з них випливають чи з ними пов’язаними. Іс-
торично арбітражне застереження справді місти-
лося в окремому документі, і до цих пір сам тер-
мін «арбітражна угода» вказує на його значення і 
самостійність щодо основного контракту. Тому 
сторони укладають контракт, який містить арбіт-
ражне застереження, фактично укладають дві уго-
ди, із котрих друга (арбітражне застереження) «пе-
реживає» першу (основний контракт). Отже, у най-
більш загальних рисах принцип автономності арбі-
тражної угоди від основного договору полягає у 
тому, що арбітражна угода й основний договір роз-
глядаються як дві окремі угоди [5, с. 740].  

У випадку, коли йдеться про технічно відо-
кремлену від основного договору угоду сторін 
правовідносин про передачу спорів, що виникли 
або можуть виникнути з цих правовідносин, на 
розгляд арбітражу, тобто про так званий «тре-
тейський запис», чи «компроміс» [9, с. 19], то 
відокремленість арбітражної угоди від основного 
договору досить очевидна. У цьому разі, на дум-
ку Лью, арбітражна угода, яка міститься в окре-
мому документі, існує окремо, має специфічний 
об'єкт і може регулюватися іншим правом, аніж 
основний договір. Така арбітражна угода стосу-
ється лише спору між її сторонами та його без-
посередньої передачі на розгляд арбітражу. Ви-
конання такої угоди повністю незалежне від ви-
конання комерційних зобов'язань за основним 
договором. Набагато цікавіше застосування 
принципу автономності у випадку, якщо арбіт-
ражна угода є частиною основного договору. 
Оскільки предметом арбітражного спору сторін 
договору часто стає питання про те, чи був дого-
вір укладений, чи він існує, чи дійсний, а також 

питання порушення умов договору, то було б 
абсурдним вважати достатньою підставою для 
втрати юридичної сили арбітражною угодою по-
рушення договору чи вимогу про його визнання 
недійсним, неукладеним або припиненим. Саме в 
таких ситуаціях арбітражна угода найбільш пот-
рібна, оскільки вона надає арбітражу компетен-
цію на розгляд відповідних спорів. Якби прин-
цип автономності не застосовувався, то статус 
арбітражної угоди прямо залежав би від статусу 
основного договору, і у спорах, в яких присутня 
вимога визнання основного договору недійсним, 
неукладеним, припиненим тощо, арбітри щоразу 
заходили б у глухий кут. Щоб визначити, чи 
склад арбітражу має компетенцію розглядати 
спір, арбітри повинні були би не лише досліджу-
вати арбітражну угоду на предмет її існування, 
дійсності та відповідності застосовуваного права, 
але й розглядати одразу статус основного дого-
вору. Висновок арбітрів про недійсність, неукла-
деність, припинення основного договору автома-
тично означав би відсутність у них компетенції 
на розгляд спору, оскільки арбітражна угода без 
застосування принципу автономності поділяла 
би статус основного договору. У результаті сто-
рони, висловивши у арбітражній угоді намір пе-
редати на арбітражний розгляд спори, що виник-
ли чи могли виникнути із правовідносин між ни-
ми, були би позбавлені можливості вирішення 
своїх спорів арбітражем і змушені звертатися з 
метою їх розгляду до державних судів. Окрім 
невідповідності такого розвитку подій первин-
ному наміру сторін, останні можуть стикнутися 
із визнанням судом за заявою зацікавленої особи 
чи ex officio себе некомпетентним розглядати 
спір у зв’язку із існуванням арбітражної угоди, 
оскільки, у відповідності до ч. 3 статті ІІ Нью-
Йоркської конвенції 1958 р., суд, якщо до нього 
надходить позов з питання, з якого сторони уклали 
арбітражну угоду, повинен, на прохання однієї із 
сторін, направити сторони до арбітражу, якщо не 
вирішить, що така арбітражна угода недійсна, 
втратила силу чи не може бути виконана” [3]. От-
же, спір буде вирішено або не тим органом, про 
який первинно домовлялися сторони, або взагалі 
буде залишено без вирішення. Втрачається ефек-
тивність арбітражного вирішення спорів, порушу-
ється принцип свободи договору. 

З огляду на необхідність уникнення нега-
тивних наслідків «прив'язування» арбітражної 
угоди до основного договору, теорія та практика 
міжнародного комерційного арбітражу пішли 
шляхом утвердження принципу автономності 
арбітражної угоди. Це демонструє справа по 
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спору між зовнішньоторговим об’єднанням 
«Союзнафтоекспорт» (СНЕ) і бермудською ком-
панією «Джок Ойл», яка вже стала давно хрес-
томатійною [6, с. 230]. Сторони уклали між со-
бою договір на поставку нафти, який містив ар-
бітражне застереження про вирішення спорів у 
Зовнішньоторговій арбітражній комісії (далі – 
ЗТАК) при Торгово-промисловій палаті (далі - 
ТПП) на підставі радянського права. Відповідач 
отримав нафту на загальну суму більш 100 млн. 
доларів США, проте не оплатив її, посилаючись 
на недійсність укладеного ним із СНЕ договору. 
Договір між сторонами був підписаний від імені 
СНЕ тільки однією особою, що було порушен-
ням вимог ст. 48 ЦК РСФСР про підписання зов-
нішньоекономічного договору двома особами під 
погрозою її недійсності. Арбітраж ЗТАК поста-
новив, що, хоча основний договір і був недійс-
ним за російським правом, арбітражне застере-
ження, яке в ньому містилося, є окремим від до-
говору і зберегло свою дійсність. На цій підставі 
арбітри визнали наявність у них компетенції роз-
глядати спір по суті. Вони винесли рішення на 
користь СНЕ, котре в подальшому було підтри-
мано Апеляційним судом на Бермудах. У справі 
Міжнародного комерційного арбітражного суду 
(далі – МКАС) № 162/1994 арбітраж встановив, 
що контракт від імені відповідача був укладений 
не уповноваженою особою. Контракт був визна-
ний недійсним, проте арбітраж вирішив, що це 
не впливає на його компетенцію розглядати спір 
по суті (тобто застосував принцип автономності 
арбітражного застереження) і задовольнив вимо-
ги позивача про повернення суми передоплати 
товари, поставленого за недійним контрактом, і 
процентів на цю суму [7, с. 33-34]. 

Даний принцип отримав закріплення в но-
рмативних актах (міжнародних та національних), 
а також знайшов відображення в арбітражних 
рішеннях. Так, наприклад, ч. 2 ст. 16 російського 
Закону про міжнародний комерційний арбітраж 
(далі – МКА) встановлює, що “арбітражне засте-
реження, яке є частиною договору, повинне тра-
ктуватися як угода, яка не залежить від інших 
умов договору. Рішення третейського суду про те, 
що договір недійсний, не тягне за собою в силу 
закону недійсність арбітражного застереження ”. 
Аналогічні правила містяться в п. 5 § 1 регламенту 
МКАС, в п. 4 ст. 6 регламенту МТП, п. 1 ст. 23 рег-
ламенту Лондонського міжнародного арбітражного 
суду ( далі – ЛМАС), п. 2 ст. 15 Міжнародного рег-
ламенту Американської арбітражної комісії (далі – 
ААА) та ін. [1, с. 175-176.].  

У 1955 році Міжнародна торгова палата 
стала першою провідною міжнародною арбітра-
жною установою, яка відобразила принцип авто-
номності арбітражної угоди від основного дого-
вору у своєму Арбітражному Регламенті, а саме в 
ч. 4 статті 8. У ч. 4 статті 6 Арбітражного Регла-
менту МТП, що набрав чинності з 01 січня 1998 
року, вказано, що «якщо не погоджено інше, 
склад арбітражу не припиняє провадження у 
справі у зв’язку із твердженням про те, що дого-
вір недійсний або неіснуючий, за умови, що він 
вважає дійсною арбітражну угоду. Склад арбіт-
ражу продовжує провадження у справі з тим, 
щоб визначити відповідні права сторін і винести 
рішення по усіх позовах і претензіях, навіть як-
що договір є неіснуючим або недійсним. Як за-
уважує Гайяр, Арбітражний Регламент МТП 
прямо утверджує автономію арбітражної угоди у 
випадках оспорювання дійсності та існування 
договору. Тобто склад арбітражу визнає себе не-
компетентним тільки на основі визнання арбіт-
ражної угоди недійсною чи неіснуючою. Ви-
знання основного договору недійсним чи неіс-
нуючим не тягне за собою автоматично того ж 
висновку щодо арбітражної угоди. Деренс за-
уважує, що, на відміну від Арбітражного Регла-
менту та Типового Закону ЮНСІТРАЛ, Арбіт-
ражний Регламент МТП прямо зазначає, що 
склад арбітражу продовжує бути компетентним, 
навіть визнавши, що основний договір не існує, а 
не лише зазначає наслідки визнання основного 
договору недійсним. На думку вченого, в Арбіт-
ражному Регламенті МТП закріплено абсолют-
ний принцип автономності арбітражної угоди від 
основного договору [10, р. 112]. 

Менш зрозумілим є позиція творців Арбіт-
ражного Регламенту МТП щодо застосування 
принципу автономності арбітражної угоди при 
вирішенні Міжнародним Арбітражним Судом 
МТП питання про prima facie існування та дійс-
ність арбітражної угоди у відповідності до ч. 2 
статті 6 Арбітражного Регламенту МТП. Нази-
ваючи такий prima facie розгляд «скороченим» 
варіантом дослідження арбітражної угоди, яке 
пізніше проводитимуть арбітри, французький 
науковець припускає, що принцип автономності, 
який застосовується при «звичайному» розгляді, 
підлягає застосуванню і при розгляді prima facie. 
Це пояснюється тим, що коли джерелом принци-
пу автономності є арбітражний регламент (як у 
даному випадку), то презюмується, що сторони 
спору мали намір розглядати арбітражну угоду 
як угоду, відокремлену від основного договору. 
Тому у випадку, передбаченому ч. 2 статті 6 Ар-
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бітражного Регламенту МТП, від Міжнародного 
Арбітражного Суду вимагається лише дослідити 
питання існування та prima facie дійсності арбіт-
ражної угоди, а не основного договору. 

Міжнародний Арбітражний Суд МТП є од-
ним із найпопулярніших у світі міжнародних ко-
мерційних арбітражів. Проаналізувавши підхід 
норм його Арбітражного Регламенту до принци-
пу автономності арбітражної угоди від основного 
договору, розглянемо особливості сприйняття 
цього принципу найпопулярнішим неінституцій-
ним арбітражним регламентом – Арбітражним 
Регламентом Комісії Організації Об’єднаних На-
цій з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) 
від 15 грудня 1976 року. У статті ч. 2 статті 21 
Арбітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ сказано, 
що «арбітражне застереження, яке є частиною 
договору і передбачає арбітражне провадження у 
відповідності до даного Регламенту, має розгля-
датися як угода, не залежна від інших умов дого-
вору. Визнання арбітражним судом недійсності 
договору не тягне за собою ipso jure недійсності 
арбітражного застереження». Отже, Арбітражний 
Регламент закріплює принцип автономності ар-
бітражної угоди (а саме арбітражного застере-
ження, що міститься в договорі) від основного 
договору у відповідності до найпопулярнішої 
серед дослідників міжнародного комерційного 
арбітражу теорії існування двох окремих угод, 
перша з яких – основний або «первинний» дого-
вір – регулює комерційні зобов'язання сторін, а 
друга – арбітражна угода – містить зобов'язання 
передати спори, що виникають із комерційного 
правовідношення сторін, на розгляд арбітражу. 
Аналізуючи положення статті ч. 2 статті 21 Ар-
бітражного Регламенту ЮНСІТРАЛ дослідники 
відмічають, що закріплений у ній принцип авто-
номності арбітражної угоди розповсюджується 
на випадки визнання основного договору недійс-
ним, а деякі з них деталізують це твердження, 
вважаючи, що правило статті 21 застосовується 
однаково у випадках як відсутності чи неісну-
вання основного договору, так і оспорювання 
його дійсності. Арбітражний Регламент не гово-
рить про безумовну чинність арбітражної угоди 
навіть за умови визнання основного договору 
недійсним, а просто розмежовує розгляд цих пи-
тань. У випадку, якщо недійсність арбітражної 
угоди й основного договору мають одне джере-
ло, й угода, і договір мають бути визнані арбіт-
рами недійсними, позбавляючи тим склад арбіт-
ражу компетенції розглядати спір. Наслідуючи 
положення Арбітражного Регламенту ЮНСІТ-
РАЛ, Типовий Закон ЮНСІТРАЛ про міжнарод-

ний комерційний арбітраж 1985 р. [1, с. 55] у ч. 1 
статті 16 встановлює, що “арбітражне застере-
ження, що є частиною договору, тлумачиться як 
угода, незалежна від інших умов договору. Ви-
несення арбітражним судом рішення про недійс-
ність договору не тягне за собою ipso jure недій-
сності арбітражного застереження. Показово, що 
це вдале формулювання не було замінене в про-
цесі перегляду тексту Типового Закону. 

Положення про автономію арбітражної 
угоди, що містяться у Арбітражному Регламенті 
Лондонського Міжнародного Арбітражного Су-
ду та Міжнародному Арбітражному Регламенті 
Американської Арбітражної Асоціації є подіб-
ними до формулювань Типового Закону та Арбі-
тражного Регламенту ЮНСІТРАЛ.  

Важливо відзначити також еволюцію по-
ложення про автономію арбітражної угоди, яка 
простежується на прикладі Регламенту Лондон-
ського Міжнародного Арбітражного Суду та 
Міжнародного Арбітражного Регламенті Амери-
канської Арбітражної Асоціації. Гайяр, порів-
нюючи більш ранні редакції цих регламентів 
(1985 та 1991 року відповідно) із більш пізніми 
(1998 та 1997 року відповідно), демонструє тен-
денцію до деталізації та пояснення первинного 
положення про незалежність арбітражної угоди, 
закріпленого в регламентах, через додавання 
другого речення, практично аналогічного по змі-
сту положенню ч. 1 статті 16 Типового Закону 
ЮНСІТРАЛ. На думку французького вченого, 
рішення про розширення положень Регламенту 
Лондонського Міжнародного Арбітражного Су-
ду та Міжнародного Арбітражного Регламенту 
Американської Арбітражної Асоціації особливо 
показові у світлі історичного небажання ряду 
країн звичаєвого права визнання принципу авто-
номності арбітражної угоди. 

У міжнародних конвенціях з арбітражних 
питань прикладів прямого посилання на принцип 
у цих документах практично немає. Нью-
Йоркська Конвенція про визнання та виконання 
іноземних арбітражних рішень 1958 року не за-
кріплює прямо принцип автономності. Інтерпре-
туючи положення Нью-Йоркської Конвенції, од-
ні автори вважають, що її творці залишили пи-
тання автономності для вирішення у відповідних 
(національних) правових системах, наприклад, 
Альберт Ян Ван ден Берг. Інші вбачають у фор-
мулюванні ч. 1-а статті V Конвенції можливість 
підпорядкування арбітражної угоди праву іншо-
му, аніж те, яким регулюється основний договір, 
тим самим доводячи, що Нью-Йоркська Конвен-
ція опосередковано підтримує принцип автоном-
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ності арбітражної угоди. Таку думку висловлю-
вав Петер Шльоссер [6, с. 225-232]. 

Цікаве тлумачення ставлення до принципу 
автономності арбітражної угоди Європейської 
Конвенції про міжнародний комерційний арбіт-
раж 1961 року [2, с. 207-218]. У ч. 3 статті V вона 
містить наступне положення: склад арбітражу, 
проти якого заявлено відвід з непідсудності, не 
повинен відмовитися від розгляду справи і має 
право самостійно винести рішення щодо своєї 
компетентності чи щодо існування або недійсно-
сті арбітражної угоди чи договору, складовою 
частиною якого є ця угода, враховуючи, однак, 
що зазначене рішення арбітражного суду може 
бути в подальшому оскаржене у компетентному 
державному суді у відповідності до закону краї-
ни суду. Як серед дослідників, так і у практиці 
міжнародних арбітражних установ існує думка, 
згідно з яким положення ч. 3 статті V стосується 
лише компетенції арбітрів, а не автономності 
арбітражної угоди. Більше того, формулювання 
ч. 3 статті V “складовою частиною якого є ця 
угода”, може бути витлумачене як підтверджен-
ня, що Європейська Конвенція 1961 року не роз-
глядає арбітражну угоду як окрему угоду. Та це 
лише один із варіантів тлумачення. 

Незважаючи на те, що принцип автономно-
сті арбітражного застереження набув широкого 
міжнародного визнання, він визнається не в усіх 
країнах [4, с. 30-31]. Варто відзначити, що вчені, 
які займалися вивченням цього питання за зако-
нами США, Англії, Німеччини, Австрії, Швейцарії 
й Франції, прийшли до висновку, що в різних краї-
нах існують різні підходи до визначення можливо-
сті переходу прав і обов'язків за арбітражною уго-
дою при поступці права за основним контрактом, 
частиною якого вона є, і водночас розглядається як 
автономна (незалежна) умова. Тому, на думку бі-
льшості дослідників цієї проблеми, було б "бажано 
прийняти єдину норму матеріального права, що 
регулює дане питання" [8, с.  10].  

Висновки. Отже, можна зробити висновок 
про те, що одним із найважливіших принципів 
міжнародного комерційного арбітражу є прин-
цип автономності арбітражної угоди. Арбітражні 
регламенти всіх провідних інституцій, що за-
ймаються проведенням міжнародного комерцій-
ного арбітражу, чітко закріплюють принцип ав-
тономності арбітражної угоди. Простежується 
тенденція деталізації положень, пов'язаних із 
принципом автономності, в процесі еволюції ар-
бітражних регламентів. Що ж до міжнародних 
конвенцій з питань міжнародного комерційного 
арбітражу, то більшість дослідників погоджу-

ються з думкою, що творці таких конвенцій не 
висловлюють чіткої позиції щодо принципу ав-
тономності. На нашу думку, така ситуація пояс-
нюється, зокрема, тим, що у сфері міжнародного 
комерційного арбітражу багатостороннім міжна-
родним конвенціям традиційно відводиться не-
основна роль, і через це розробка нових та вдос-
коналення існуючих міжнародних конвенцій не є 
настільки активною, як аналогічна робота щодо, 
приміром, арбітражних регламентів основних 
міжнародних арбітражних інституцій. Крім того, 
положення міжнародних конвенцій є досить за-
гальними у зв'язку з необхідністю узгодити по-
зиції багатьох держав-учасниць, які часто мають 
різні національні підходи до регулювання тих чи 
інших питань. Водночас, регламенти міжнарод-
них інституцій регулюють арбітраж під прово-
дом певної інституції більш детально. Саме через 
узагальненість положень міжнародних конвенцій 
з питань міжнародного комерційного арбітражу 
принцип автономності згадується у них або опо-
середковано, або взагалі не зачіпається з метою 
передачі для вирішення питання про його засто-
сування чи незастосування творцям арбітражних 
регламентів і національним законодавцям. Тому 
відсутність прямих посилань на цей принцип у мі-
жнародних конвенціях не повинно тлумачитись як 
його невизнання. У цілому розглянута нормативна 
база, а також аналіз праць теоретиків міжнародно-
го комерційного арбітражу свідчить про те, що 
принцип автономності арбітражної угоди від осно-
вного договору, безумовно, визнаний світовою спі-
льнотою, і це не викликає подиву, оскільки необ-
хідність закріплення та використання цього прин-
ципу випливає із самої суті арбітражного методу 
розгляду спорів.  
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PRINCIPLE OF AUTONOMY OF THE ARBITRATION CLAUSE 
IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 

 
Summary 

In this article one of the important principles of international commercial arbitration - the principle of 
autonomy is analyzed, as well as fixing this principle at the level of international conventions, national laws 
and arbitration awards are investigated. 

Keywords: principle of autonomy, international commercial arbitration, the arbitration agreement, an 
arbitration clause. 

 
О.Т. Волощук, С.М. Задорожна 

ПРИНЦИП АВТОНОМНОСТИ АРБИТРАЖНОЙ ОГОВОРКИ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 

 
Аннотация 

Анализируется один из важных принципов международного коммерческого арбитража - прин-
цип автономности, а также исследуются вопросы закрепления этого принципа на уровне междунаро-
дных конвенций, национального законодательства и арбитражных решений. 

Ключевые слова: принцип автономности, международный коммерческий арбитраж, арбитраж-
ное соглашение, арбитражная оговорка. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 
  

Досліджено правові інститути Арбітражного процесуального кодексу Російській Федерації, які не вико-
ристовуються в Господарському процесуальному кодексі України і спрямовані на посилення захисту прав і за-
конних інтересів сторін у справі та зниження навантаження на суддів. 

Ключові слова: арбітражні засідателі, договірна підсудність, спрощене провадження, корпоративні спори,  
групові позови.  

 
Постановка проблеми. До діючого Госпо-

дарського процесуального кодексу України 
(ГПКУ) вносилися численні зміни у зв’язку з 
тим, що він не в змозі вирішувати всі проблеми, 
які виникають при вирішенні господарських 
спорів. Це зумовлено, з одного боку, швидким і 
невпинним розвитком господарського життя, а з 
іншого – застарілістю ГПКУ, який приймався ще 
у 1991 році без урахування змін, які сталися вна-
слідок переходу України від планової до ринко-
вої економіки.  

Сьогоднішні реалії потребують прийняття 
принципово нового Господарського процесуаль-
ного кодексу, який покликаний у повній мірі ви-
рішити проблеми в господарському судочинстві, 
з якими при здійсненні правосуддя стикаються 
як суд, так і інші учасники судового процесу.  

При прийнятті нового процесуального ко-
дексу необхідно звернутися до досвіду інших 
країн, зокрема пострадянських.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми застосування Арбітражного процесуа-
льного кодексу Російської Федерації (далі - АПК 
РФ) здійснювалося багатьма російськими науко-
вцями та практичними працівниками. Зокрема, 
це А.А. Іванов, А.В. Юдін, О.М. Свириденко, 
М.А. Рожкова тощо. Проте українські дослідни-
ки не приділяють достатньої уваги російському 
господарському процесу, що і зумовило вибір 
теми даного дослідження. 

Мета статті – огляд і аналіз тих інститутів 
арбітражного судочинства Російської Федерації 
(далі – РФ), які не використовуються в господар-
ському судочинстві України, та можливість їх 
використання в ГПКУ. 

Виклад основного матеріалу. Вирішення 
економічних спорів у РФ здійснюється відповід-
но до АПК РФ. 

Як слушно відзначила Т. Головіна, кіль-
кість справ, строки та якість їх розгляду – ось 
основні критерії, які характеризують роботу суду 
в усі часи [1]. Саме з цих позицій і треба дослі-

джувати особливості вирішення економічних 
спорів у РФ. 

До особливостей вирішення економічних 
спорів у РФ, насамперед, варто віднести існуван-
ня інституту арбітражних засідателів.  

Так, ч. 3 ст. 17 АПК РФ передбачає, що ар-
бітражний суд першої інстанції в складі судді та 
двох арбітражних засідателів вирішує економічні 
спори та інші справи, що виникають з цивільних 
та інших правовідносин, якщо яка-небудь зі сто-
рін заявить клопотання про розгляд справи за 
участю арбітражних засідателів [2].  

При цьому АПК РФ передбачає категорії 
справ, які не підлягають розгляду за участі арбіт-
ражних засідателів. Зокрема, це справи, що від-
носяться до підсудності Вищого Арбітражного 
Суду Російської Федерації, справи про оскар-
ження нормативних правових актів, справи про 
неспроможність (банкрутство), справи, направ-
лені в арбітражний суд першої інстанції на новий 
розгляд із вказівкою про колегіальний розгляд, 
справи, рішення про колегіальний розгляд яких 
прийняті головою судового складу у зв'язку з їх 
особливою складністю на підставі мотивованої 
заяви судді, справи, що виникають із адміністра-
тивних та інших публічних правовідносин, спра-
ви особливого провадження. 

Інститут арбітражних засідателів з’явився в 
АПК РФ у 2002 році, а до цього часу тривав екс-
перимент по розгляду справ із залученням арбіт-
ражних засідателів. Даний експеримент діяв з 
01.10.1996 року на підставі Положення про екс-
перимент по розгляду справ із залученням арбіт-
ражних засідателів, затвердженим постановою 
Пленуму Вищого арбітражного суду РФ від 
05.09.1996 року, і дав позитивні наслідки, у 
зв’язку з чим участь арбітражних засідателів бу-
ла закріплена на законодавчому рівні.  

Арбітражні засідателі, які здійснюють свої 
повноваження протягом двох років, залучаються 
до участі у справах у судах першої інстанції у 
зв’язку зі складністю справи або необхідністю 
використання спеціальних знань у галузі еконо-
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міки, фінансів, управління. Кандидатури арбіт-
ражних засідателів визначаються із відповідного 
списку з урахуванням спеціалізації останніх 
шляхом використання автоматизованої інформа-
ційної системи або в інший спосіб, що викорис-
товується в арбітражному суді для формування 
складу суду. 

Підстави для заміни арбітражного засідате-
ля збігаються з такими підставами щодо судді 
(задоволення відводу, тривала відсутність у 
зв’язку з хворобою, відпусткою тощо). У випад-
ку заміни одного арбітражного засідателя іншим 
у процесі розгляду справи судовий розгляд по-
чинається спочатку. 

Неявка арбітражного засідателя є підста-
вою для перенесення слухання справи, якщо сто-
рони заперечують проти одноособового розгляду 
справи суддею. При розгляді справи арбітражні 
засідателі мають права й обов’язки судді, а єди-
ним обмеженням є те, що арбітражний засідатель 
не може бути головуючим у судовому засіданні. 

Правовий статус арбітражного засідателя, 
крім АПК РФ визначено Федеральним законом 
РФ “Про арбітражних засідателів арбітражних 
судів суб’єктів Російської Федерації” від 
30.05.2001 року.  

Даним законом (ст. 2) визначено, що арбіт-
ражними засідателями можуть бути громадяни, 
не молодші 25 років, але і не старші 70 років, з 
бездоганною репутацією, які мають вищу профе-
сійну освіту і стаж роботи у галузі економічної, 
фінансової, юридичної, управлінської або підп-
риємницької діяльності не менше п’яти років. 

Арбітражним засідателями не можуть бути: 
особи, які мають не зняту або не погашену у 
встановленому законом порядку судимість; осо-
би, які здійснили вчинок, що знижує авторитет 
судової влади; особи, визнані недієздатними або 
обмежено дієздатними на підставі рішення суду, 
яке набрало законної сили; особи, які займають 
державні посади РФ, державні посади суб’єктів 
РФ, посади державної громадської служби РФ, а 
також особи, що займають муніципальні посади; 
судді, прокурори, військовослужбовці, слідчі, 
адвокати, нотаріуси, особи, що належать до кері-
вного й оперативного складу органів внутрішніх 
справ РФ, Державної протипожежної служби 
Міністерства РФ у справах цивільної оборони, 
надзвичайним ситуаціям і ліквідації наслідків 
стихійних лих, органів федеральної служби без-
пеки, органів по контролю за обігом наркотич-
них та психотропних речовин, митних органів 
РФ, органів виконання покарань, а також особи, 
що здійснюють приватну детективну діяльність 

на основі спеціального дозволу (ліцензії); особи, 
які перебувають в наркологічних або психонев-
рологічних диспансерах [3].  

Списки арбітражних засідателів формують 
арбітражні суди на підставі пропозицій, наданих 
торговельно-промисловими палатами, асоціаціями, 
об’єднаннями підприємців та іншими громадськи-
ми та професійними об’єднаннями. Чисельність 
арбітражних засідателів визначається із розрахунку 
не менше двох на одного суддю. 

Арбітражний засідатель за участь у судо-
вих засіданнях отримує компенсаційну винаго-
роду, пропорційно до кількості робочих днів у 
розмірі одної четвертої посадового окладу судді. 

Мета участі арбітражного засідателя в су-
довому засіданні суттєво відрізняється від цілей 
участі народного засідателя в загальному суді, 
оскільки останній відображав участь громадян у 
здійсненні правосуддя, а арбітражний засідатель 
покликаний надавати професійну допомогу судді 
у певних питаннях. 

Отже, згаданий інститут, на нашу думку, 
досить корисний, оскільки вносить у судовий 
розгляд експертні та професійні знання у вузько-
спеціалізовані спори. Проте існують деякі склад-
нощі у практичному застосуванні інституту арбі-
тражних засідателів. Так, О.М. Свириденко вка-
зує на те, що у суду зазвичай виникають труд-
нощі з тим, щоб сформувати склад засідателів з 
урахуванням усіх вимог законодавства (напри-
клад, на сьогодні в Арбітражному суді міста Мо-
скви працює 41 засідатель при необхідній кіль-
кості більше ніж 350 осіб) [4, с. 8]. 

Також до особливостей арбітражного про-
цесу РФ можна віднести інститут договірної під-
судності. Так, ст. 37 АПК РФ передбачає, що пі-
дсудність, установлена ст. ст. 35, 36 цього Коде-
ксу, може бути змінена за згодою сторін до при-
йняття арбітражним судом заяви до свого прова-
дження. Тобто АПК РФ дозволяє сторонам ви-
значити підсудність на власний розсуд, за винят-
ком тих справ, вирішення яких віднесено до ви-
няткової підсудності (справи за участю перевіз-
ника, справи про банкрутство, справи про вста-
новлення фактів тощо). 

Установлення договірної підсудності сто-
ронами здійснюється в письмовій формі, що 
оформлюється окремим документом або засте-
реженням у господарському договорі. 

Варто погодитися з С.А. Курочкіним, який 
указує, що стосовно договірної підсудності діє 
дещо інший порівняно з третейською угодою 
механізм [5, с. 42], оскільки вирішення спорів у 
третейських судах є позасудовою процедурою.  
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Проблема великого навантаження на суддів 
в РФ є досить актуальною у зв’язку з чим зако-
нодавець намагається всіляко кількість справ у 
судах за допомогою різних інститутів. Одним з 
таких інститутів є спрощене провадження. 

В АПК РФ інститут спрощеного прова-
дження регламентується главою 29. Зокрема, ст. 
226 АПК РФ визначає, що у випадку, якщо вимо-
ги позивача носять безспірний характер, визна-
ються відповідачем або позов заявлений на не-
значну суму, справа може бути розглянена у по-
рядку спрощеного провадження. 

Справа розглядається у порядку спрощено-
го провадження за заявою позивача за відсутнос-
ті заперечень відповідача або за пропозицією 
арбітражного суду при наявності згоди сторін. 

У порядку спрощеного провадження мо-
жуть бути розглянуті справи: 1) про майнові ви-
моги, які ґрунтуються на документах, що підтве-
рджують заборгованість з оплати за спожиті еле-
ктричну енергію, газ, воду, опалення, послуги 
зв'язку, з орендної плати та інших витрат, пов'я-
заних з експлуатацією приміщень, що викорис-
товуються для здійснення підприємницької та 
іншої економічної діяльності; 2) у позовах, які 
ґрунтуються на документах, наданих позивачем, 
які встановлюють майнові зобов'язання відпові-
дача, що визнаються відповідачем, але не вико-
нуються; 3) за позовами до юридичних осіб на 
суму до двадцяти тисяч карбованців, за позовами 
до індивідуальних підприємців на суму до двох 
тисяч карбованців. 

В ухвалі про прийняття позовної заяви до 
розгляду арбітражний суд вказує на можливість 
розгляду справи в порядку спрощеного прова-
дження і встановлює п'ятнадцятиденний строк 
для подання сторонами заперечень щодо розгля-
ду справи в такому порядку, а також для надання 
відзиву на заявлені вимоги або інших доказів. 
При розгляді справ у порядку спрощеного про-
вадження судове засідання проводиться без ви-
клику сторін. Судом досліджуються тільки пи-
сьмові докази, а також відзив, пояснення по суті 
заявлених вимог, представлені в письмовій фор-
мі, інші документи. 

У випадку, якщо боржник заперечує відно-
сно заявлених вимог, а також якщо сторона запе-
речує щодо розгляду справи в порядку спроще-
ного провадження, арбітражний суд виносить ух-
валу про розгляд цієї справи за загальними прави-
лами позовного провадження. Рішення за результа-
тами розгляду справи в порядку спрощеного про-
вадження може бути оскаржене у строк, що не пе-

ревищує одного місяця з дня його прийняття, в ар-
бітражний суд апеляційної інстанції. 

Інституту спрощеного провадження покли-
каний знизити навантаження на суддів шляхом 
зменшення часу на розгляд “простих” справ і, 
відповідно, збільшення часу на розгляд більш 
складних справ. Однак, практичне застосування 
даного інституту викликає певні зауваження. 
Так, В.А. Александров та О.А. Сулименко зазна-
чають, що процесуальна економія, яка вводиться 
процедурою спрощеного провадження, значно 
втрачає ефект у зв’язку з необхідністю виготов-
лення рішення за загальними нормами АПК РФ 
та збереженням загального порядку його оскар-
ження, внаслідок чого в значній мірі втрачається 
один з принципів, закладених в інститут, який 
розглядається, - принцип оперативного захисту 
порушених прав [6, с. 42]. 

Свириденко О.М. вказує на те, що реаліза-
ція пропозиції, що стосується розгляду спорів до 
100000 карбованців за скороченою процедурою, 
буде сприяти суттєвому зниженню навантаження 
на суддів та дозволить приділяти більше часу 
розгляду більш складних справ. Також Свириде-
нко О.М. вважає можливим та актуальним роз-
ширення даної практики застосування спрощено-
го судового розгляду також для кредитних спорів 
без стягнення санкцій [7, с. 63]. 

На нашу думку, даний інститут має як по-
зитивні, так і негативні моменти. До перших вар-
то віднести зменшення навантаження на суддів, а 
до других – значна ймовірність скасування при-
йнятого рішення, оскільки спір вирішується без 
виклику сторін. 

Ще однією особливістю АПК РФ є окре-
мий порядок вирішення корпоративних спорів, 
який визначається главою 281 даного кодексу. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2251 АПК РФ, арбіт-
ражні суди розглядають справи у спорах, пов'я-
заних із створенням юридичної особи, її управ-
лінням або участю в юридичній особі, що є ко-
мерційною організацією, а також у некомерцій-
ному партнерстві, асоціації (спілці) комерційних 
організацій, інший некомерційній організації, яка 
об'єднує комерційні організації і (або) індивідуа-
льних підприємців, некомерційної організації, 
що має статус саморегулюючої організації. 

Наведена норма права конкретизує перелік 
корпоративних спорів, підвідомчих арбітражно-
му суду. Зокрема, арбітражні суди розглядають 
як корпоративні: 1) спори, пов'язані з створен-
ням, реорганізацією і ліквідацією юридичної 
особи; 2) спори, пов'язані з належністю акцій, 
часток у статутному капіталі господарських то-
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вариств, паїв членів кооперативів, установлен-
ням їх обтяжень і реалізацією прав, які з них ви-
пливають; 3) спори за позовами засновників, 
учасників, членів юридичної особи про відшко-
дування збитків, заподіяних юридичній особі, 
визнання недійсними угод, укладених юридич-
ною особою, і застосування наслідків недійсності 
таких угод; 4) спори, пов'язані з призначенням 
або обранням, припиненням, зупиненням повно-
важень і відповідальністю осіб, що входять або 
входили до складу органів управління та органів 
контролю юридичної особи, а також спори, які 
виникають з цивільних правовідносин між зазна-
ченими особами і юридичною особою у зв'язку із 
здійсненням, припиненням, зупиненням повно-
важень вказаних осіб; 5) спори, пов'язані з емісі-
єю цінних паперів, у тому числі з оскарженням 
ненормативних правових актів, рішень і дій (без-
діяльності) державних органів, органів місцевого 
самоврядування, інших органів, посадових осіб, 
рішень органів управління емітента, з оскаржен-
ням операцій, здійснених в процесі розміщення 
емісійних цінних паперів, звітів про підсумки 
випуску емісійних цінних паперів; 6) спори, що 
випливають з діяльності держателів реєстру вла-
сників цінних паперів, пов'язаної з обліком прав 
на акції та інші цінні папери; 7) спори про скли-
кання загальних зборів учасників юридичної 
особи; 8) спори щодо оскарження рішень органів 
управління юридичної особи; 9) спори, що ви-
пливають з діяльності нотаріусів щодо посвід-
чення угод з акціями в статутному капіталі това-
риства з обмеженою відповідальністю. 

Положення АПК РФ щодо вирішення кор-
поративних спорів, на нашу думку, корисні для 
процесуального законодавства України з огляду 
на наступне. Російський процесуальний кодекс 
розповсюджує поняття “корпоративний спір” на 
всі юридичні особи, а не лише на господарські 
товариства, як це передбачено Господарським 
процесуальним кодексом України. Розгляд кор-
поративних справ судом однієї юрисдикції до-
зволить сформувати єдину судову практику по 
вирішенню таких спорів.   

Також АПК РФ (глава 282) передбачає роз-
гляд справ про захист прав і законних інтересів 
групи осіб. Це новий інститут, який не прита-
манний українському господарському процесу. 

Згідно зі ст. 22510 АПК РФ, юридична або 
фізична особа, яка є учасником правовідносини, 
з яких виникли спір або вимога, має право звер-
нутися до арбітражного суду за захистом пору-
шених або оспорюваних прав і законних інте-
ресів інших осіб, які є учасниками цих же право-

відносин. Справи про захист порушених або 
оспорюваних прав і законних інтересів групи 
осіб розглядаються арбітражним судом у випад-
ку, якщо до дня звернення до арбітражного суду 
особи, зазначеної у ч. 1 цієї статті, до її вимоги 
приєдналися не менш ніж п’ять осіб. 

Захист прав і законних інтересів групи осіб 
здійснюється у корпоративних спорах та у спо-
рах, пов'язаних зі здійсненням діяльності профе-
сійних учасників ринку цінних паперів. 

Зміст групового позову полягає у захисті інте-
ресів великих груп осіб, права яких порушені однією 
особою. Як слушно відзначає М.А. Рожкова, класові 
(групові) позови оцінюються вельми позитивно з то-
чки зору економічної доцільності (особи, які входять 
у групу, не несуть судових витрат), процесуальної 
економії (суд в єдиному процесі розглядає низку по-
зовних вимог різних осіб) [8, с. 22]. 

Висновки. Проаналізувавши особливості 
АПК РФ, можна побачити, що російське процесуа-
льне законодавство містить достатньо правових 
інститутів (арбітражні засідателі, договірна підсуд-
ність, спрощене провадження, групові позови), які, 
з одногу боку, спрямовані на посилення захисту 
прав і законних інтересів сторін у справі, а з іншого 
– знижують навантаження на суддів, що сприяє 
більш якісному розгляду справ. Проте вказані ін-
ститути містять і певні недоліки, про які йшлося 
вище. Отже, наведені інститути можуть бути вико-
ристані в оновленому ГПКУ з урахуванням націо-
нальних особливостей застосування права та за-
уважень, які висловлюють російські дослідники 
арбітражного процесу, пов’язані із застосуванням 
проаналізованих інститутів. 
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Аннотация 
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МІСЦЕ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН У МЕХАНІЗМІ  
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

 
Установлюється місце цивільних процесуальних правовідносин у механізмі цивільного процесуального 

регулювання. Досліджується взаємозв’язок і взаємодія цивільних процесуальних правовідносин, норм цивіль-
ного процесуального права та юридичних фактів у якості складових елементів механізму цивільного процесуа-
льного регулювання. 

 
Постановка проблеми. Дослідження тео-

ретичних аспектів цивільних процесуальних пра-
вовідносин завжди було у центрі уваги вчених –
процесуалістів. Протягом років науковцями здій-
снювались як комплексні дослідження теорії ци-
вільних процесуальних правовідносин, так і ви-
вчались питання сутності та характеристики 
окремих елементів їх структури (суб’єктний 
склад, зміст, об’єкт). Однак, на думку Н. І. Мас-
леннікової, традиційне уявлення про правосуддя 
як особливої галузі суспільних відносин дозво-
лило сконцентрувати увагу вчених на аналізі 
внутрішньої специфіки судової діяльності, ви-
вчити її в самих різних аспектах. Подальший ро-
звиток природи цивільного судочинства потребує 
не тільки поглядів зсередини, а необхідно встано-
вити його значення в загальносуспільній структурі, 
порівняти проблеми правосуддя з проблемами 
всього управлінського процесу [1, с. 4]. Дане мето-
дологічне положення цілком відображає і стан та 
проблеми розробки сучасної теорії цивільних про-
цесуальних правовідносин. Будучи основним спо-
собом реалізації прав і обов’язків учасників циві-
льного судочинства, цивільні процесуальні право-
відносини. Водночас є елементом більш складного 
утворення – механізму цивільного процесуального 
регулювання. І саме дослідженню місця цивільних 
процесуальних правовідносин у механізмі цивіль-
ного процесуального регулювання, їх взаємодії з 
іншими складовими елементами присвячене дане 
дослідження. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження теоретичних аспектів цивільних 
процесуальних правовідносин, їх особливостей, 
структурних елементів тощо здійснювалось у пра-
цях таких учених, як М.А. Гурвіч,  Д.Р. Джалілов, 
П.Ф. Елісейкін, А.Ф. Козлов, В.В. Комаров, А.А. 
Мельніков, П.І. Радченко, С.Я Фурса, Н.О. Чечіна, 
Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, В.М. 
Щеглов, С.А. Якубов та ін. Сьогодні найбільш 
дискусійні й актуальні питання про визначення як 
самого поняття механізму цивільного процесуаль-
ного регулювання, так і встановлення місця та ролі 

цивільних процесуальних правовідносин в його 
структурі та характеристики зв’язків, які виника-
ють між його елементами. 

Виклад основного матеріалу. Досліджу-
ючи механізм правового регулювання, теоретики 
права вказують на те, що він має свій склад і 
структуру. Зокрема, до складу механізму право-
вого регулювання відносять правову свідомість, 
принципи права, правові норми, акти їх тлума-
чення і застосування, юридичні факти, правові 
відносини, суб’єктивні юридичні права і 
обов’язки, акти реалізації юридичних норм та ін. 
[2, с. 413]. Дані положення відображені і в науці 
цивільного процесуального права. Так, ведучи 
мову про зміст механізму цивільного процесуа-
льного регулювання у науковій літературі, зазна-
чається, що він містить такі компоненти: 1) нор-
ми процесуального права; 2) юридичні факти, які 
зумовлюють виникнення процесуальних право-
відносин; 3) процесуальні правовідносини [3, с. 
456]. Науковцями звертається увага на те, що, 
будучи одним із галузевих механізмів правового 
регулювання, він відрізняється складною будо-
вою його елементів. Зокрема, В. М. Протасов 
відзначив, що перераховані компоненти цивіль-
но-процесуального механізму являють собою 
цілісність (систему), що виражається у наявності 
у них ряду елементів і зв’язків між цими елемен-
тами, які орієнтовані на вирішення визначеного 
завдання, досягнення певної мети. При цьому 
вони є складовими частинами більш складного 
правового утворення - цивільного процесуально-
го механізму, що і дозволяє називати їх, незва-
жаючи на складність будови, «елементами» [4, с. 
10]. Про відносно самостійний характер механі-
зму цивільного процесуального регулювання 
можна говорити в силу того, що він має власний 
зміст, у якому складові елементи характеризу-
ються складністю будови і взаємозв’язком. Від-
повідно, механізм цивільного процесуального 
регулювання - це комплексне системне явище, 
складовими елементами якого є норми цивільно-
го процесуального права, юридичні факти і циві-
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льні процесуальні правовідносини. Враховуючи 
специфіку самої галузі цивільного процесуально-
го права, а також для того, щоб у повному обсязі 
розкрити місце цивільних процесуальних право-
відносин у механізмі цивільного процесуального 
регулювання, необхідно комплексно дослідити 
всі компоненти змісту, оскільки вони взаємо-
пов’язані і розкривають своє значення тільки  у 
взаємодії з іншими елементами. 

Варто вказати на те, що під час дії механіз-
му цивільного процесуального регулювання ци-
вільні процесуальні правовідносини взаємо-
пов’язані, в першу чергу, з таким елементом, як 
норма цивільного процесуального права. Даний 
зв’язок полягає у тому, що цивільні процесуальні 
правовідносини, які виникають у ході розгляду і 
вирішення конкретної справи, регулюються нор-
мами цивільного процесуального права. Вини-
каючи на підставі норм цивільного процесуаль-
ного права і юридичних фактів, які передбачені 
цими нормами, цивільні процесуальні правовід-
носини регулюються ними. Регулюючий вплив 
норм цивільного процесуального права обмеже-
ний межами цивільних процесуальних правовід-
носин. Більше того, під час регулювання засто-
совується не одна норма, а включається у дію 
практично уся галузь цивільного процесуального 
права. Цивільний процесуальний кодекс України 
(далі – ЦПК), окремою статтею передбачає законо-
давство, відповідно до якого суд вирішує справи 
(ст. 8). З аналізу змісту вказаної норми можемо 
сказати, що у ході розгляду і вирішення цивільних 
справ можуть бути застосовані Конституція 
України, закони України, міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, інші нормативно-правові акти, 
прийняті відповідним органом на підставі, в ме-
жах повноважень та у спосіб, що встановлений 
Конституцією та законами України. Також суд 
застосовує норми права інших держав у разі, ко-
ли це встановлено законом України чи міжнаро-
дним договором, згода на обов’язковість якого 
надана Верховною Радою України.  

Тісний взаємозв’язок існує й між цивіль-
ними процесуальними правовідносинами та 
юридичними фактами. Він полягає у тому, що 
виникнення цивільних процесуальних правовід-
носин зумовлене наявністю юридичних фактів. 
Відсутність указаних фактів перешкоджає вини-
кненню цивільних процесуальних правовідносин 
і, відповідно, ставить під загрозу нормальне фу-
нкціонування самого механізму цивільного про-
цесуального регулювання.  

Отже, цивільні процесуальні правовідно-
сини у якості складового елементу змісту меха-
нізму цивільного процесуального регулювання 
взаємопов’язані і взаємодіють з нормами цивіль-
ного процесуального права та юридичними фак-
тами. Указаний взаємозв’язок безпосередньо та 
вирішально впливає на цілісність і нормальне 
функціонування механізму цивільного процесуа-
льного регулювання.  

Цивільні процесуальні правовідносини, у 
якості складового елементу змісту механізму ци-
вільного процесуального регулювання, своє фу-
нкціональне призначення розкривають під час дії 
останнього. Тому з’ясування місця цивільних 
процесуальних правовідносин у механізмі циві-
льного процесуального регулювання неповне без 
розкриття стадій його функціонування. З метою 
їх виявлення та характеристики потрібно зверну-
тись до теоретичних розробок стадій загального 
механізму правового регулювання.  

Представники загальної теорії права зазна-
чають, що процес правового регулювання скла-
дається з трьох обов’язкових стадій: 1) правова 
регламентація суспільних відносин - характери-
зується формуванням і загальною дією юридич-
них норм; 2) виникнення суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків - це стадія виникнення на основі 
юридичних фактів правових відносин між 
суб’єктами, здійснюється перехід від загальних 
велінь правових норм до конкретної моделі пове-
дінки суб’єктів; 3) реалізація суб’єктивних прав і 
юридичних обов’язків - відбувається фактичне ви-
користання прав і обов’язків, їх здійснення в фак-
тичній поведінці, діяльності суб’єктів права [5, с. 
440, 441; 6, с. 94; 7, с. 163; 8, с. 221 та ін.]. 

Визначаючи основні стадії правового регу-
лювання, науковці зазначають, що, крім них, у 
процесі правового регулювання можлива додат-
кова стадія застосування норм права, яка прояв-
ляється у виданні державно-владного акта, що 
забезпечує виникнення, зміну і припинення пра-
вових відносин [8, с. 221]. Відповідно, для реалі-
зації норм права у фактичній поведінці суб’єктів 
необхідне видання актів застосування права. Але 
при цьому зазначається, що це факультативна 
стадія правового регулювання, яка може існувати 
між основними стадіями [6, с. 94]. Індивідуальні 
державно-владні приписи або акти застосування 
права у якості факультативної стадії механізму 
правового регулювання виділяється також й ін-
шими як вітчизняними, так і російськими науко-
вцями [5, с. 440, 441; 6, с. 94]. 

На думку С. С. Алексєєва [9, с. 365], вказа-
на четверта факультативна стадія характеризу-
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ється владною індивідуально-правовою діяльніс-
тю суду, яка направлена на вирішення юридич-
них справ і у результаті якої у правову систему 
включаються нові елементи - судове рішення зі 
суворо встановленим порядком і строком його 
виконання, що забезпечують приведення до жит-
тя юридичних норм.  

Для механізму цивільного процесуального 
регулювання як елементу загального механізму 
правового регулювання, також є характерними 
вказані стадії. Однак, беручи до уваги сутність і 
зміст механізму цивільного процесуального ре-
гулювання, вважаємо, що стадія застосування 
права, на якій відбувається індивідуальне регу-
лювання судом цивільних процесуальних право-
відносин є обов’язковою, а не факультативною 
стадією. У цивільному процесуальному праві 
стадія застосування права передує стадії виник-
нення цивільних процесуальних прав і обов’яз-
ків. ЦПК України передбачає загальні права і 
обов’язки для всіх можливих суб’єктів цивільно-
го процесу. Але особа набуває процесуального 
становища того чи іншого конкретного учасника 
цивільних процесуальних правовідносин і відпові-
дних цивільних процесуальних прав і обов’язків 
тільки в наслідок індивідуального регулювання 
суду. Без акта застосування права - ухвали суду 
про відкриття провадження у справі неможливе 
виникнення самих цивільних процесуальних пра-
вовідносин. У такому баченні стадія застосування 
права, або індивідуальне регулювання у механізмі 
цивільного процесуального регулювання набуває 
вирішального значення. 

На підставі аналізу існуючих поглядів тео-
ретиків з даної проблематики можна зробити ви-
сновок, що стадіями механізму цивільного про-
цесуального регулювання є: правова регламента-
ція цивільних процесуальних правовідносин; за-
стосування норм цивільного процесуального 
права; наділення цивільними процесуальними 
правами і обов’язками суб’єктів процесу; реалі-
зація цивільних процесуальних прав і обов’язків 
суб’єктами процесу.  

Беручи за основу даний висновок, можемо 
говорити про те, що місце цивільних процесуа-
льних правовідносин у механізмі цивільного 
процесуального регулювання не зводиться тільки 
до того, що вони є складовим елементом остан-
нього. Стадії застосування норм цивільного про-
цесуального права, виникнення суб’єктивних 
цивільних прав і обов’язків, а також стадія реалі-
зації суб’єктивних цивільних процесуальних 
прав і обов’язків можуть існувати й нормально 
функціонувати тільки в межах цивільних проце-

суальних правовідносин. Саме тому можемо го-
ворити про те, що, будучи елементом змісту ме-
ханізму цивільного процесуального регулюван-
ня, цивільні процесуальні правовідносини забез-
печують його функціонування, опосередковуючи 
поступовий рух по стадіях.  

При дослідженні місця цивільних процесу-
альних правовідносин у складі механізму циві-
льного процесуального регулювання важливим є 
розкриття ще одного аспекту. У науковій літера-
турі зазначається, що на етапі виникнення право-
відносин забезпечується деталізація, уточнення 
на рівні конкретних осіб загальних моделей їхніх 
стосунків, зафіксованих у юридичних нормах. 
Установлення правових відносин дозволяє їх 
учасникам розпочати безпосереднє здійснення 
програм поведінки, що становлять зміст реаліза-
ції правових норм [2, с. 415]. Так, цивільні про-
цесуальні правовідносини сприяють перетворен-
ню загальнодержавного регулювання у індивіду-
альне, оскільки саме вони деталізують хто і як 
буде виконувати вимоги норми права. Для ви-
вчення процесу перетворення загальнодержавно-
го регулювання у конкретне за допомогою циві-
льних процесуальних правовідносин, в першу 
чергу, треба встановити, співвідношення загаль-
нодержавного (нормативного) та індивідуально-
го регулювання у цивільному процесуальному 
праві. Це важливе в силу того, що належність до 
того чи іншого виду, накладає відбиток на зага-
льну характеристику і специфіку функціонуван-
ня даного механізму та його складових елемен-
тів. Так, досліджуючи поняття правового регу-
лювання, представники загальної теорії права 
зазначають, що воно поділяється на два види: 
нормативне і індивідуальне [10, с. 300, 301]. Де 
під нормативним регулюванням розуміють дія-
льність правотворчих органів з приводу розроб-
лення і прийняття загальних правил поведінки - 
правових норм, а  індивідуальне регулювання 
визначають, як вирішення конкретних завдань на 
основі норм права.  

Щодо співвідношення загальнодержавного 
й індивідуального регулювання, С. С. Алексєєв 
[11, с. 263] висловив думку, що є об’єктивні при-
чини для існування індивідуального регулюван-
ня в праві. Жодна норма не в змозі охопити всю 
сукупність юридичних фактів, урахувати всі осо-
бливості ситуацій, які викликають застосування 
закону. Це змушує законодавця надавати можли-
вість для конкретизації норми, допускати у ви-
значених межах «дорегулювання» правовідносин 
самими учасниками. Можна погодитися з цим 
твердженням, оскільки будь-яка норма права, в 
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тому числі і цивільно-процесуальна, - лише абст-
рактна модель бажаної поведінки суб’єкта. Для 
практичної реалізації передбачених нормою пра-
ва можливих варіантів поведінки конкретними 
суб’єктами цивільних процесуальних правовід-
носин законодавець звертається за допомогою до 
суду, який забезпечує досягнення кінцевих цілей 
правового регулювання. Відповідно, наявність 
самої норми цивільного процесуального права 
недостатня для цивільного процесуального регу-
лювання. Необхідна реалізація положень указаних 
норм. На підставі, в межах і напрямках, які перед-
бачені нормами цивільного процесуального права, 
суд активно включається у сам процес правового 
регулювання. Вирішуючи юридичні справи, він 
продовжує у конкретній ситуації правове регулю-
вання цих відносин. Індивідуальна регламентація, 
що здійснюється за допомого актів застосування 
права, знаходить свій вираз у фіксуванні й уточ-
ненні процесуального становища конкретного уча-
сника цивільного процесу у чітко визначеному 
правовому відношенні.  

З приводу необхідності використання інди-
відуального регулювання Г. Кикоть вважає, що 
роль цього регулювання полягає у тому, що си-
туація, з її специфічними особливостями і пи-
тання її кваліфікації, як такої, що регулюється 
тією чи іншою нормою, дає певний поштовх до 
того, щоб установити і за необхідності уточнити 
обсяг норми, беручи до уваги дану конкретну си-
туацію. Відповідно, індивідуальне цивільне проце-
суальне регулювання, що здійснюється судом, за 
своїм характером є державно-владним, оскільки 
здійснюється у формі застосування права спеціа-
льно уповноваженим на це компетентним держав-
ним органом - судом. Більше того, індивідуальний 
акт суд видає в односторонньому порядку в силу 
наданої державою компетенції [12, с. 110]. 

Доцільність і практична користь взаємофу-
нкціонування загальнодержавного й індивідуа-
льного регулювання пояснюють тим, що у де-
яких галузях суспільного життя правовідносини 
взагалі не можуть виникнути чи змінитись, а то-
му механізм правового регулювання взагалі не 
може «розпочати роботу» без актів застосування 
права, за допомогою яких здійснюється піднор-
мативне індивідуальне регулювання [13, с. 327]. 
Цивільне процесуальне право є саме тією галуз-
зю, де правове регулювання не може розпочати 
свій вплив без індивідуального регулювання, 
оскільки завдяки йому суд здійснює встановлен-
ня зв’язку між нормою права і конкретною ситу-
ацією, запускаючи цим дію самих норм цивіль-
ного процесуального права. Отже, в цивільному 

процесуальному праві спостерігається діалекти-
чна єдність вказаних двох видів правового регу-
лювання. З одного боку, в силу дії принципу 
диспозитивності, суб’єкти цивільних процесуа-
льних правовідносин, користуючись наданими 
цивільними процесуальними правами і обов’яз-
ками, своїми діями впливають на хід і розвиток 
процесу у справі. Разом з тим, виходячи з імпе-
ративних основ цивільного судочинства, самі 
вони не можуть визначати і встановлювати для 
себе права і обов’язки. Права й обов’язки кожно-
го суб’єкта цивільних процесуальних правовідно-
син чітко передбачені нормами цивільного проце-
суального права. Але для того, щоб особа набула 
процесуального становища того чи іншого суб’єкта 
цивільних процесуальних правовідносин і була 
наділена суб’єктивними цивільними процесуаль-
ними правами й обов’язками, необхідне постано-
влення ухвали суду про відкриття провадження у 
справі. Така ухвала суду, будучи актом застосу-
вання права, є результатом індивідуального ци-
вільного процесуального регулювання суду, в 
якому індивідуалізуються суб’єкти цивільних 
процесуальних правовідносин і конкретизуються 
їх права й обов’язки в залежності від їх процесу-
ального становища. 

На думку С.С. Алексєєва, існування інди-
відуального правового регулювання зумовлене 
необхідністю використання у процесі регулю-
вання державного примусу [13, с. 328]. Загально-
відомий факт, що норми цивільного процесуаль-
ного права передбачають можливість застосу-
вання заходів державного примусу. Приміром, 
ЦПК України визначає, що заходами процесуа-
льного примусу є попередження, видалення із 
зали судового засідання, тимчасове вилучення 
доказів для дослідження судом, привід (ч. 1 ст. 
91 ЦПК України). Однак заходи процесуального 
примусу не приводяться у дію автоматично. Во-
ни завжди застосовуються компетентними орга-
нами, які покликані перевірити законність, об-
ґрунтованість і доцільність використання держа-
вно-примусових заходів, а у необхідних випад-
ках, у передбачених законом межах конкретизу-
вати їх, визначити порядок їх застосування, тоб-
то здійснити індивідуально-правове регулюван-
ня. Цивільне процесуальне законодавство чітко 
визначає, що заходи процесуального примусу 
застосовуються судом до осіб, які порушують 
установлені в суді правила або протиправно пе-
решкоджають здійсненню цивільного судочинс-
тва (ч. 1 ст. 90 ЦПК України).  

Отже, для механізму цивільного процесуа-
льного регулювання характерне поєднання зага-
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льнодержавного й індивідуального регулювання 
цивільних процесуальних правовідносин, які у 
процесі функціонування взаємопов’язані між со-
бою й утворюють діалектичну єдність. Специфі-
ка цивільного процесу та самої процедури розг-
ляду і вирішення цивільних справ зумовлює осо-
бливу роль індивідуального цивільного процесу-
ального регулювання. Це можна пояснити тим, 
що у кожній окремій цивільній справі, необхідно 
встановити наявність цивільних процесуальних 
прав і обов’язків конкретних суб’єктів, встанови-
ти факти, які мають юридичне значення для да-
ного конкретного випадку тощо. 

 Індивідуальне цивільне процесуальне ре-
гулювання спрямоване на регулювання цивіль-
них процесуальних правовідносин шляхом конк-
ретизації дії правових норм у індивідуально-
конкретних ситуаціях. Відповідно, цінність інди-
відуального регулювання полягає у тому, що во-
но дозволяє врахувати особливості даної конкре-
тної ситуації, включити у правове регулювання 
досвід самих учасників відносин, забезпечити їх 
активність й ініціативу в суспільному житті.  

В індивідуальному регулюванні цивільних 
процесуальних правовідносин вагоме значення 
відіграє процесуальна діяльність суду. Як зазна-
чає В. М. Сирих [14, с. 149], існують два шляхи 
реалізації норм права: 1) учасники конкретних 
правовідносин на основі діючих норм права са-
мостійно вирішують усі питання, які пов’язані з 
виникненням, зміною і припиненням правовід-
носин; 2) конкретні правовідносини виникають 
на основі індивідуальних актів застосування пра-
ва державних органів і юридичних осіб. 

Саме другій шлях характерний для цивіль-
ного процесуального права. Більше того, особли-
вості самої галузі цивільного процесуального 
права, її методу та предмета зумовлюють той 
факт, що діяльність суду є головною у механізмі 
цивільного процесуального регулювання. Про 
особливу роль суду свідчать і положення норм 
ЦПК України. Наприклад, зазначається, що го-
ловуючий керує ходом судового засідання, за-
безпечує додержання послідовності і порядку 
вчинення процесуальних дій, здійснення учас-
никами цивільного процесу їх процесуальних 
прав і виконання ними обов’язків, спрямовує су-
довий розгляд на забезпечення повного, всебіч-
ного та об’єктивного з’ясування обставин спра-
ви, усуваючи із судового розгляду все, що не має 
істотного значення для вирішення справи (ч. 2 
ст. 160 ЦПК України). У ч. 3 ст. 162 ЦПК Украї-
ни зазначається, що учасники цивільного проце-
су, а також інші особи, присутні в залі судового 

засідання, зобов’язані додержуватися в судовому 
засіданні встановленого порядку і беззаперечно 
підкорятися розпорядженням головуючого.   

Процесуальна діяльність суду в цілому, 
спрямована на  регулювання цивільних процесу-
альних правовідносин шляхом видання акта за-
стосування права, в якому індивідуалізуються 
суб’єкти цивільного процесу, їх права й обов’яз-
ки, а також указуються норми права, які підля-
гають реалізації. Результатом такої діяльності 
суду є захист, відновлення, визнання прав, сво-
бод та інтересів суб’єктів цивільних процесуаль-
них правовідносин. Тому ми цілком погоджує-
мось з думкою Н. І. Масленнікової [1, с. 84] про 
те, що включаючись у дію механізму правового 
регулювання, суд своїм рішенням відновлює по-
рушені суб’єктивні права шляхом владного ви-
знання їх дійсності і покладенням на конкретних 
осіб обов’язків, які відповідають цим правам. 
Будучи органом держави, який здійснює управ-
ління суспільними відносинами на основі норма-
тивних приписів, суд при розгляді та вирішенні 
цивільних справ примусово реалізує правові но-
рми, забезпечуючи досягнення цілей правового 
регулювання. Суд є спеціальним органом держа-
вної влади, виключною компетенцією якого є 
здійснення правосуддя. Отже, він впливає на по-
ведінку людей у специфічній сфері правових ві-
дносин. Регулюючи діяльність суб’єктів цивіль-
них процесуальних правовідносин у відповіднос-
ті з положеннями норм цивільного процесуаль-
ного права, суд усуває перешкоди, які існують на 
шляху правового регулювання, і зумовили вини-
кнення правоохоронного процесу.  

Діяльність суду, яка направлена на індиві-
дуальне регулювання цивільних процесуальних 
правовідносин здійснюється завдяки імператив-
ному характеру його приписів. Обов’язковий ха-
рактер судових рішень закріплено окремою нор-
мою цивільного процесуального законодавства. 
Невиконання судового рішення є підставою для 
відповідальності, встановленої законом (ч. 2 ст. 
14 ЦПК України). Як слушно зазначається в нау-
ковій літературі [11, с. 265, 266], одна з найбільш 
розповсюджених форм індивідуального регулю-
вання - конкретизація оціночних понять. Зміст оці-
ночного поняття встановлюється безпосередньо 
суб’єктом застосування права. Тут найбільш на-
глядно видно властивості індивідуального регулю-
вання, з одного боку, вони вимагають творчого 
підходу, відкривають можливість для розсуду 
суб’єкта застосування права, з іншого боку, вони 
вводять цей розсуд у суворі межі юридичної конк-
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ретизації. У такому контексті гостро постає про-
блема якості, моральності, професійності судді.  

Висновки. Під індивідуальним цивільним 
процесуальним регулюванням належить розумі-
ти державно-владну діяльність суду, що спрямо-
вана на врегулювання цивільних процесуальних 
правовідносин шляхом конкретизації змісту 
норм цивільного процесуального права при здій-
сненні правосуддя у цивільній справі та індиві-
дуалізації суб’єктів з метою захисту їх поруше-
них, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 
та законних інтересів.  

Місце і роль суду у механізмі цивільного 
процесуального регулювання полягає у тому, що 
він, в силу свого процесуального становища і в 
межах наданої компетенції, здійснює індивідуаль-
не цивільне процесуальне регулювання, забезпе-
чуючи дотримання, виконання, використання норм 
цивільного процесуального права суб’єктами циві-
льних процесуальних правовідносин. Його діяль-
ність – необхідна й обов’язкова умова функціону-
вання самого механізму цивільного процесуально-
го регулювання.  

Місце цивільних процесуальних правовід-
носин у механізмі цивільного процесуального 
регулювання полягає у тому, що, будучи складо-
вим елементом змісту механізму цивільного 
процесуального регулювання, вони взаємопов’я-
зані і взаємодіють з нормами цивільного проце-
суального права та юридичними фактами, спри-
яють реалізації вимог загальнодержавного регу-
лювання через індивідуальне регулювання конк-
ретної ситуації, опосередковують поступовий 
рух даного механізму по стадіях, забезпечуючи 
його нормальне функціонування.   
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Summary 
The article established place of civil legal relationships  in the mechanism of civil procedural 

regulation. We investigate the relationship and interaction of civil legal relationships, civil procedure law and 
legal facts as elements of the mechanism of civil procedural regulation. 
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МЕСТО ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В МЕХАНИЗМЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 

Устанавливается место гражданских процессуальных правоотношений в механизме гражданс-
кого процессуального регулирования. Исследуется взаимосвязь и взаимодействие гражданских про-
цессуальных правоотношений, норм гражданского процессуального права и юридических фактов в 
качестве составных элементов механизма гражданского процессуального регулирования. 
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ :  

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА БЕЗПЕКОЗНАВЧИЙ ЗМІСТ 
 
Стаття присвячена дослідженню фінансово-правової відповідальності. Визначено поняття, ознаки фінансово-

правової відповідальності та її безпекознавчий зміст. Проаналізовано вплив механізму фінансово-правової відпові-
дальності на забезпечення фінансової безпеки держави та запропоновано окремі шляхи його удосконалення. 

Ключові слова: фінансово-правова відповідальність, фінансова безпека держави, удосконалення механіз-
му фінансово-правової відповідальності. 

 
Постановка проблеми. Обраний нашою 

державою шлях інтеграції до європейського і 
світового просторів зумовлює необхідність ре-
формування поряд з іншими важливими інститу-
тами й фінансової системи України з метою 
створення умов для її безпечного функціонуван-
ня. Цьому можуть перешкоджати різні чинники – 
насамперед, вчинення фінансових правопору-
шень. Актуалізація зазначених питань також 
пов’язана з тим, що однією з причин вчинення 
фінансових правопорушень є вади механізму фі-
нансово-правової відповідальності. А тому аналіз 
проблемних питань фінансово-правової відпові-
дальності та визначення її безпекознавчого зміс-
ту за сучасних умов є важливим й актуальним 
напрямом фінансово-правових досліджень. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Питання фінансово-правової відповідальності 
були предметом наукових досліджень. Зокрема, 
їм присвятили свої роботи такі представники фі-
нансово-правової науки, як Л.К. Воронова, Р.О. 
Гаврилюк, А.Й. Іванський, М.В. Карасьова, 
М.П. Кучерявенко, О.А. Музика, О.П. Орлюк, 
П.С. Пацурківський, Н.Ю. Пришва, І.А. Сікорсь-
ка та інші. Також в аспекті зазначених вище про-
блем заслуговують на увагу дослідження з пи-
тань фінансової безпеки, проведені О.І. Баранов-
ським,  М.М. Єрмошенком, В.А. Ліпканом, О.С. 
Ліпкан, П.С. Пацурківським, О.О. Яковенком та 
іншими вченими. Проте питання щодо визначен-
ня безпекознавчого змісту фінансово-правової 
відповідальності залишаються не вирішеними та 
потребують наукового обґрунтування. 

Мета статті – обґрунтувати безпекознав-
чий зміст фінансово-правової відповідальності, 
проаналізувати вплив механізму фінансово-
правової відповідальності на забезпечення фі-
нансової безпеки держави та запропонувати 
окремі шляхи його удосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Одним із 
найважливіших видів національної безпеки є фі-
нансова безпека, так як її механізм безпосеред-
ньо впливає на фінансове забезпечення усіх сфер 
діяльності держави, органів місцевого самовря-
дування та виконання ними визначених законо-
давством завдань і функцій. 

Слід зазначити, що фінансова безпека дер-
жави як стан захищеності і забезпечення життєво 
важливих фінансових інтересів особи, суспільст-
ва, держави, її адміністративно-територіальних 
утворень правовими, економічними, політични-
ми, кадровими, інформаційними, науковими, 
оперативно-розшуковими та іншими заходами в 
державі і за її межами [3, с. 17] має власну сис-
тему забезпечення. У результаті критичного ана-
лізу підходів    науковців щодо визначення сис-
теми забезпечення фінансової безпеки, зокрема  
О.І. Барановського [1, с. 38,41], М. М. Єрмошен-
ка [4, с. 35,216], В. А. Ліпкана,    О. С. Ліпкан, О. 
О. Яковенка [9, с. 208], вважаємо, що у зазначе-
ній системі її складовими елементами є такі: 
правове забезпечення; економічне забезпечення; 
політичне забезпечення; кадрове забезпечення; 
наукове забезпечення; оперативно-розшукове 
забезпечення; інформаційне забезпечення. 

Проаналізувавши наявні наукові джерела 
[13, с. 64] та нормативні акти із проблематики, 
що розглядається, можна констатувати, що стан 
фінансової безпеки багато в чому визначається 
рівнем правового регулювання відносин у сфері 
фінансової діяльності держави, органів місцевого 
самоврядування (далі – фінансової діяльності), а 
причиною вчинення фінансових правопорушень, 
є, зазвичай, недоліки та прогалини фінансового 
та іншого законодавства. На основі викладеного 
приходимо до висновку, що правове забезпечен-
ня є одним із найважливіших елементів системи 
забезпечення фінансової безпеки є держави. 
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Огляд наукових джерел показує, що пи-
тання змісту правового забезпечення фінансової 
безпеки держави та його механізму фінансово-
правовою наукою не досліджені. З урахуванням 
цього нами та на основі власних досліджень про-
понується змістом правового забезпечення фі-
нансової безпеки вважати здійснюване державою 
за допомогою системи правових засобів упоряд-
кування суспільних відносин у цій сфері, їх юри-
дичне закріплення та охорона. Натомість, меха-
нізм правового забезпечення фінансової безпеки, 
на нашу думку, є системою відповідних право-
вих засобів, в тому числі й фінансово-правових, 
за допомогою яких та досконалого правового 
регулювання фінансових правовідносин і систе-
ми контролю за фінансовою діяльністю можна 
забезпечити стабільність фінансової системи, 
попереджувати, виявляти та припиняти фінансо-
ві правопорушення, що виступають основними 
загрозами фінансовій безпеці держави.  

Якщо звернутися до наукових розробок 
питань про елементи механізму правового забез-
печення фінансової безпеки, то слід підтримати 
тих учених, які до них відносять принципи, 
функції і методи [4, с. 35; 10, с. 130]. Проте такий 
перелік, на нашу думку, є неповним і має вклю-
чати, на наше переконання, також й інші правові 
засоби (правові норми і правовідносини у сфері 
забезпечення фінансової безпеки та юридичну 
відповідальність їх учасників), а також фінансо-
во-правові засоби (принципи, методи, функції 
фінансово-правового регулювання, фінансово-
правові норми, фінансові правовідносини, 
фінансово-правову відповідальність).  

В аспекті дослідження проблематики ме-
ханізму правового забезпечення фінансової без-
пеки проаналізуємо окремі проблеми фінансово-
правової відповідальності як одного з елементів 
зазначеного механізму.  

Детальне вивчення фінансово-правової лі-
тератури показує, що на сьогодні інститут фінан-
сово-правової відповідальності сформований 
об’єктивно [10, с. 77], однак потребують теоре-
тичного обґрунтування такі питання, як її на-
йменування, ознаки та зміст. Аналіз фінансово-
правових джерел свідчить, що вчені пропонують 
називати аналізований вид юридичної відповіда-
льності таким чином: “фінансова відповідаль-
ність” [6, с. 187], “фінансово-правова відповіда-
льність” [5; 6, с. 181; 7, с. 187], “фінансова юри-
дична відповідальність” [8, с. 32], “відповідаль-
ність за порушення фінансового законодавства” 
[15, с. 110; 16, с. 79], “відповідальність за пору-
шення норм фінансового права” [7, с. 187]. Втім, 

детально дослідивши зазначені думки та зістави-
вши часткові поняття (“фінансово-правова від-
повідальність”, “фінансова юридична відповіда-
льність”) із загальними поняттями (“відповідаль-
ність за порушення норм фінансового права”), 
пропонуємо вживати як більш коректні такі по-
няття: загальне – “юридична відповідальність 
суб’єктів фінансового права” та часткове – “фі-
нансово-правова відповідальність”. 

У результаті аналізу наукових джерел ви-
явили, що дослідниками фінансово-правова від-
повідальність визначається як застосування до 
порушника фінансово-правових норм заходів 
державного примусу уповноваженими на те дер-
жавними органами [6, с. 183]. За іншого підходу, 
така відповідальність розглядається як нормати-
вний, формально визначений у фінансовому пра-
ві, гарантований і забезпечений фінансово-
правовим примусом юридичний обов’язок зазна-
вати правопорушником заходів державного при-
мусу у вигляді фінансових санкцій за вчинене 
ним правопорушення у сфері фінансової діяль-
ності [5, с. 12; 11, с. 194]. Однак зазначені визна-
чення, на наш погляд, є неповними, так як не 
охоплюють усю систему ознак цього виду відпо-
відальності, на яких має ґрунтуватися її визна-
чення. У фінансово-правових джерелах йдеться 
про такі ознаки: виникає у зв’язку зі вчиненням 
правопорушення у сфері фінансової діяльності 
[10, с. 78-79; 12, с. 4]; виражається у застосуванні 
до правопорушника фінансово-правових норм 
уповноваженими на те державними органами 
заходів державного примусу [6, с. 183; 14, с. 39]; 
встановлюється державою у фінансово-правових 
нормах, які є охоронними і містять у своїй струк-
турі фінансово-правові санкції; реалізується у 
специфічній процесуальній формі [6, с. 182-183]. 
Науковці до ознак фінансово-правової відповіда-
льності також відносять наступні: рішення про 
накладання фінансових санкцій може бути при-
йнято як державним органом, так і (у визначених 
законом випадках) власне правопорушником [10, 
с. 78]; полягає в обов’язку суб’єктів правопору-
шення зазнати певних позбавлень майнового ха-
рактеру, пов’язаних із застосуванням до право-
порушника фінансових санкцій [10, с. 78-79; 14, 
с. 38]. Проведений аналіз свідчить, що розглянуті 
ознаки доцільно уточнити, вказавши, що йдеться 
про фінансово-правову відповідальність у ретро-
спективному аспекті, яка є системою правовід-
носин, а також визначивши їх суб’єктів, зміст і 
мету такої відповідальності. 

Із урахуванням цих уточнень пропонуємо 
до ознак фінансово-правової відповідальності (у 
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ретроспективному аспекті) віднести й такі: є сис-
темою правовідносин між державою в особі упо-
вноважених органів та порушником приписів 
фінансово-правових норм; її змістом є спричинен-
ня для правопорушника певних негативних наслід-
ків за фінансове правопорушення, а  метою – пока-
рання правопорушника у притаманній сфері фінан-
сово-правового регулювання формі, охорона фі-
нансових правовідносин, припинення правопору-
шення та відшкодування завданої шкоди. 

Наведене вище дає підстави запропонувати 
таке визначення: фінансово-правова відповідаль-
ність (у ретроспективному аспекті) – це система 
правовідносин між державою в особі уповнова-
жених органів та порушником приписів фінансо-
во-правових норм, змістом яких є спричинення 
для правопорушника певних негативних наслід-
ків за фінансове правопорушення з метою пока-
рання правопорушника у притаманній сфері фі-
нансово-правового регулювання формі, охорони 
фінансових правовідносин, припинення право-
порушення та відшкодування завданої шкоди.  

На основі викладеного можна зробити ви-
сновок, що фінансово-правова відповідальність є 
основним засобом дотримання законності й по-
рядку у сфері фінансової діяльності, а отже – і 
забезпечення фінансової безпеки держави. Її ме-
ханізм може сприяти забезпеченню фінансової 
безпеки через його спрямування на охорону фі-
нансових правовідносин, на дотримання їх учас-
никами правових приписів у сфері фінансової 
діяльності та засудження тих, хто їх порушує, а 
також на попередження вчинення фінансових 
правопорушень.  

Якщо мову вести про склад фінансового 
правопорушення як окремого виду правопору-
шення [6, с. 184; 11, с. 199; 12, с. 3] та фактичну 
підставу для застосування фінансово-правової 
відповідальності, то це питання також слід розг-
лядати в безпекознавчому аспекті. Фінансові 
правопорушення через їх суспільно шкідливий 
(небезпечний), протиправний характер виступа-
ють загрозами фінансовій безпеці держави, так 
як їх вчинення спричиняє шкоду  державі, суспі-
льству, і в кінцевому підсумку – кожному конк-
ретному громадянину [6, с. 185] шляхом ненад-
ходження до бюджетів і державних цільових фо-
ндів у належному обсязі коштів для їх форму-
вання та виконання державою, органами місце-
вого самоврядування завдань і функцій.  

Як свідчить аналіз, фінансові правопору-
шення носять системний характер і охоплюють 
такі сфери фінансової діяльності, як бюджетна, 
податкова, валютна тощо. Інакше кажучи, мова 

йде про бюджетні, податкові правопорушення, 
правопорушення у сфері запозичень, правопо-
рушення у сфері грошового обігу та розрахунків, 
валютні правопорушення. У кожній групі мож-
лива внутрішня класифікація. Так, залежно від 
стадії бюджетного процесу бюджетні правопо-
рушення можна поділити на ті, що вчиняються 
під час складання проектів бюджетів, розгляду 
проекту та прийняття Закону про Держбюджет 
(рішення про місцевий бюджет), виконання бю-
джету, підготовки та розгляду звіту про вико-
нання бюджету і прийняття рішення щодо нього. 
Серед податкових  правопорушень залежно від 
видів обов’язкових платежів можна виокремити 
правопорушення при сплаті податку на прибуток 
підприємств, податку на доходи фізичних осіб, 
ПДВ, акцизного податку, мита тощо. 

З іншого боку, вплив фінансових правопо-
рушень на фінансову безпеку держави виявля-
ється також у їх посяганні на порядок здійснення 
фінансової діяльності і в тому, що об’єктами та-
ких правопорушень, фактично, є публічні фінан-
сові інтереси – держави, органів місцевого само-
врядування.  

А тому, враховуючи думку ПС. Пацурків-
ського, що фінансова безпека держави залежить 
від ефективної боротьби з фінансовими правопо-
рушеннями [13, с. 735], на наше переконання, 
протидіяти вчиненню фінансових правопору-
шень можливо лише за умови функціонування 
досконалого механізму фінансово-правової від-
повідальності. Оскільки, як свідчить проведений 
аналіз фінансового та іншого законодавства, ма-
ють місце окремі недоліки такого механізму, то, 
на думку автора, виправити окремі з них можли-
во шляхом внесення змін до фінансового законо-
давства. Так вважаємо доцільним  внести окремі 
зміни до Бюджетного кодексу України: до статей 
35, 38, 117 додати норми про відповідальність 
Кабінету Міністрів України, Міністерства фінан-
сів України, Рахункової палати, їх посадових 
осіб за бюджетні правопорушення;  у ст. 2 визна-
чити поняття “неефективне використання бю-
джетних коштів”; у ст. 117 уточнити систему са-
нкцій, до якої додати пеню і штраф тощо.  

Також потребують удосконалення й норми 
Податкового кодексу України – про види подат-
кових правопорушень, про розмір податкових 
санкцій (про що висловлювалися вчені, зокрема 
Р.О. Гаврилюк [2, с. 14]. Окрім цього, пропонує-
мо прийняти нову редакцію глави 11 Податково-
го кодексу України з назвою “Фінансово-правова 
відповідальність за порушення податкового за-
конодавства”: у ст. 111 визначити поняття “фі-
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нансово-правова санкція за порушення податко-
вого законодавства”; до ст. 113 додати норму про 
застосування диференційованого розміру фінан-
сово-правового штрафу за результатами переві-
рок залежно від характеру вчиненого правопо-
рушення та вини суб’єкта; у главу додати окремі 
статті “Звільнення від відповідальності особи, 
яка вчинила податкове правопорушення”, “Від-
повідальність органів Державної податкової 
служби та їх посадових осіб за податкові право-
порушення” тощо.   

Також доцільно розробити проекти окре-
мих нормативних актів та додати до них норми 
про механізм фінансово-правової відповідально-
сті у випадку вчинення фінансових правопору-
шень. Мова йде про проекти законів України 
“Про декларування доходів фізичних осіб”, “Про 
міжнародну технічну допомогу”, “Про платіжні 
картки”, про Положення про золотовалютні ре-
зерви України тощо.  

Висновок. Отже, найважливішим елемен-
том системи забезпечення фінансової безпеки є 
механізм її правового забезпечення, до складо-
вих елементів якого поряд із принципами, функ-
ціями і методами, правовими нормами і право-
відносинами у сфері забезпечення фінансової 
безпеки та юридичною відповідальністю їх учас-
ників, а також принципами, методами, функція-
ми фінансово-правового регулювання, фінансо-
во-правовими нормами та фінансовими право-
відносинами, належить і фінансово-правова від-
повідальність. Механізм фінансово-правової від-
повідальності має безпекознавчий зміст, оскільки 
сприяє забезпеченню фінансової безпеки держа-
ви через його спрямування на охорону фінансо-
вих правовідносин, на дотримання їх учасниками 
правових приписів у сфері фінансової діяльності 
та засудження тих, хто їх порушує, а також на 
попередження вчинення фінансових правопору-
шень. Фінансові правопорушення через їх систе-
мний характер і посягання на порядок здійснення 
фінансової діяльності та через те, що їх об’єк-
тами, фактично, є публічні фінансові інтереси, є 
загрозами фінансовій безпеки держави. Для га-
рантування фінансової доцільно мати ефективну  
систему заходів із протидії вчиненню фінансових 
правопорушень, зокрема досконалий механізм 
фінансово-правової відповідальності. 
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E.S. Dmytrenko 
Financial and legal responsibility: the concept, features and content of security knowledge 

 
Summary 

The article deals with topical issues concerning the definition of the security knowledge content 
financial legal responsibility. The effect of the mechanism of financial legal responsibility to ensure the 
financial security of the state is analyzed and suggested some ways to improve it. 

Key words: financial legal responsibility, financial security of State, improvement of mechanism of 
financial legal responsibility. 
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Финансово-правовая ответственность: понятие, признаки и безопасноведческое содержание 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию проблемных вопросов относительно определения безопасно-
ведческого содержания финансово-правовой ответственности. Проанализировано влияние механизма 
финансово-правовой ответственности на обеспечение финансовой безопасности государства и пред-
ложены отдельные пути его усовершенствования. 

Ключевые слова: финансово-правовая ответственность, финансовая безопасность государства, 
усовершенствование механизма финансово-правовой ответственности. 
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РЕАЛІЗАЦІЮ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ 

 
Доводиться, що на реалізацію адміністративних процесуальних норм, окрім механізму правового регу-

лювання, впливають інші фактори 
Ключові слова: фактори, механізм правового регулювання, реалізація норм права 

 
Постановка проблеми. Правові норми іс-

нують для того, щоб регулювати суспільні відно-
сини, цілеспрямовано впливати на дії людей, 
спонукаючи їх поводитися у визначеному законом 
порядку. Через поведінку учасників суспільних 
відносин можна домогтися тих результатів, яких 
хоче досягти законодавець, створюючи правові 
норми. Регулятивна роль права не може здійсню-
ватися лише шляхом видання нормативно-
правових актів без зусиль людей і спеціальних ор-
ганів, які втілюють їх у життя. Різноманітна діяль-
ність громадян, підприємств, установ та організа-
цій, спрямована на реальне втілення змісту право-
вих норм у суспільних відносинах, а також процес 
виконання суб’єктами юридичних приписів у їх 
поведінці, традиційно іменується в юридичній на-
уці реалізацією права. Фактори, що впливають на 
реалізацію адміністративних процесуальних норм 
малодосліджені, а отже, й актуальні. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Фактори, що впливають на реалізацію адмініст-
ративних процесуальних норм, досліджувались 
ученими, як правило, в рамках іншої більш ши-
ршої проблеми такими вченими, як Авер’янов 
В.Б., Алєксєєв С.С., Голосніченко І.П., Калюж-
ний Р.А., Кікоть Г.В., Колпаков В.К., Красавчі-
ков О.А., Кузьменко О.В., Пацурківський П.С., 
Селіванов А.О., Ярков В.В. та ін. 

Метою статті є комплексне дослідження 
факторів, що впливають на реалізацію адмініст-
ративних процесуальних норм. Для досягнення 
зазначеної мети поставлені такі завдання: дослі-
дити вплив на реалізацію адміністративних про-
цесуальних норм механізму правового регулю-
вання, соціальних і психологічних чинників. 

Виклад основного матеріалу. Динаміка 
процесуальних правовідносин здійснюється в 
безперервному вчиненні процесуальних дій на 
основі реалізації норм процесуального права. 
Юридичні факти виступають у якості фактичної 
основи руху процесуальних відносин, визначаю-
чи характер процесуальних дій його учасників. 
Відбувається поступове накопичення юридичних 
фактів у фактичних складах, що зумовлюють дії 

суб'єктів правовідносин. Це визначається тим, 
що правові наслідки найчастіше настають не у 
результаті дії одного юридичного факту, а цілої 
їхньої системи, які отримали в літературі назву 
фактичних складів [1, с. 95]. 

Фактичний склад – сукупність юридичних 
фактів, необхідних і достатніх для настання пе-
редбачених законом юридичних наслідків [2, 
с.48]. Юридичний факт – це конкретні життєві 
обставини у формі дії чи події, з якими норми 
права пов’язують юридичні наслідки, тобто ви-
никнення, зміну чи припинення правовідносин, 
набуття певних прав і обов’язків [3, с.1071].  

На реалізацію процесуальних норм впливає 
правове регулювання, яке засновується на склад-
ній взаємодії правових явищ: правової свідомос-
ті, принципів права, правових норм, актів їхнього 
тлумачення і застосування, юридичних фактів, 
правових відносин, суб'єктивних юридичних 
прав і обов'язків, актів реалізації юридичних 
норм, правової культури, законності і т. ін. Для 
відображення характеру зв'язків між цими яви-
щами, що виступають як своєрідні засоби (фор-
ми) виконання завдань правового регулювання, 
висвітлення функціонального призначення кож-
ного з них у цьому процесі, у правознавстві ви-
користовується така категорія, як механізм пра-
вового регулювання [4, с.413]. 

На реалізацію процесуальних норм впливає 
низка чинників. Крім правового механізму реалі-
зації, виділяється соціальний і психологічний, які 
взаємодіють між собою. Адже учасники процесу 
живуть не в ізольованому світі, і на їх процесуа-
льну діяльність впливають різні обставини. 

Процес реалізації права виражається в діях 
людей. На поведінку суб’єктів, на яких спрямо-
вана дія норм, впливають економічні, політичні, 
організаційні, інформаційні, психологічні, мора-
льні фактори, звички, стереотипи мислення, тра-
диції поведінки у певної соціальної групи або 
спільноти людей, життєвий досвід, правова куль-
тура та свідомість. 

Реалізація адміністративних процесуальних 
норм особами, що беруть участь в адміністрати-
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вній справі, визначається найрізноманітнішими 
чинниками. У тому числі може мати місце затя-
гування процесу, вживаючи допустимі законом 
засоби захисту (заява необґрунтованих клопо-
тань про виклик свідків, витребування доказів 
тощо) або неявка в судове засідання тощо. Мож-
лива так звана процесуальна брехня, тобто пові-
домлення неправдивих відомостей. Інакше кажу-
чи, в наявності факти зловживання процесуаль-
ними правами сторін, тобто здійснення їх сторо-
нами для досягнення цілей, протилежних голов-
ному завданню судочинства, – захисту прав, сво-
бод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб у сфері публічно-правових від-
носин від порушень з боку органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб, інших суб'єктів при 
здійсненні ними владних управлінських функцій 
на основі законодавства, в тому числі на вико-
нання делегованих повноважень шляхом справе-
дливого, неупередженого та своєчасного розгля-
ду адміністративних справ. 

На реалізацію права суддями впливає без-
ліч обставин. При, здавалося б, однакових перед-
умовах (один рівень юридичної освіти, однако-
вий фактичний склад справи тощо) судді інколи 
виносять суперечливі рішення. На жаль, існують 
випадки, коли особи звертаються до суду і 
з’ясовується, що їм треба в основному "бороти-
ся" не з відповідачем, а з суддею за те, щоб його 
заяву було прийнято своєчасно і провадження у 
справі було без зволікань відкрито, щоб розгляд 
справи не відкладався нескінченно довго, щоб 
рішення було своєчасно і повно викладено тощо.  

Не у повному обсязі виконуються на практи-
ці норми, які зобов'язують суддю розглянути спра-
ву у встановлений термін. Так, у 2011 році судами 
першої інстанції порушено терміни розгляду у 
195,1 тис. справ і матеріалів, які розглядаються в 
порядку адміністративного судочинства, або у 5,6 
% від загальної кількості розглянутих справ і мате-
ріалів (у 2010 році – 128,7 тис. або 8,6 %). 

Інколи перешкодою для реалізації процесуа-
льних норм є і психологічна неготовність багатьох 
суддів усвідомити себе як носіїв судової влади. 

Професія судді найбільш складна серед 
юридичних професій. Це пов’язано з необхідніс-
тю приймати важливі і відповідальні рішення, 
визначати долі інших людей. Тому суддя пови-
нен нести високу відповідальність за свої вчин-
ки. Суддя має характеризуватися високими мо-
ральними якостями, прагненням до справедливо-
сті. Необхідний індивідуальний підхід до кожної 
людини, поважне ставлення до її особистості. 

Правосуддя зачіпає долі багатьох людей. Судити 
потрібно справедливо, з урахуванням усіх обста-
вин справи. Суддя має бути об’єктивним. Правос-
відомість судді багато у чому визначається устоя-
ми суспільства, умовами життя людей, традиціями. 
Також існують певні психологічні особливості при 
прийнятті рішень складом суду під час колегіаль-
ного обговорення. Тут треба пам’ятати про такі 
психологічні явища, як конформізм і сугестія. У 
будь-якому разі судді піддаються груповій поведі-
нці, впливу лідера [5, с.180]. 

Зауважимо, що адміністративні справи інко-
ли носять не суто юридичний характер, а мають і 
значну політичну підоснову. Забезпечити в таких 
умовах правильну і своєчасну реалізацію як проце-
суальних, так і матеріальних норм стає все більш 
складним завданням. Для прикладу, це адміністра-
тивні справи, пов’язані з виборчим процесом. 

Як зазначав колишній Голова Вищого ад-
міністративного суду України О. Пасенюк, на 
сьогодні мають місце випадки неоднозначного 
вирішення судових справ, пов’язані із супереч-
ностями в нормативному регулюванні виборчих 
правовідносин.  

Для подолання зазначеної проблеми Ви-
щий адміністративний суд України приділяє 
особливу увагу аналізу тенденцій у правозасто-
совній діяльності адміністративних судів першої 
та апеляційної інстанції. Якщо законодавство 
застосовується неправильно чи неоднаково, опе-
ративно та доступними засобами намагається 
виправити становище: готуються роз’яснення з 
найбільш актуальних і поширених проблем, що 
виникають під час розгляду судових справ, про-
водяться семінари тощо. Постійно надається ме-
тодична допомога з організаційного забезпечен-
ня діяльності, зокрема з питань організації робо-
ти з кадрами, ведення судової статистики, фінан-
сово-госпо-дарської діяльності тощо. Зусилля 
Вищого адміністративного суду України спрямо-
вуються на підготовку роз’яснень з питань засто-
сування законодавства, вивчення стану організа-
ції здійснення судочинства в окружних та апеля-
ційних адміністративних судах і надається їм 
методична допомога. У центрі уваги Вищого ад-
міністративного суду України постійно перебу-
ває питання вдосконалення законодавства, і су-
дова практика відіграє значну роль у цьому про-
цесі. Водночас вона значно випереджає законо-
давчий процес, оскільки більш гнучка й операти-
вна в розрізі врахування змін у суспільних пра-
вовідносинах. Під час здійснення правосуддя 
доводиться вирішувати колізійні ситуації значно 
раніше, ніж вони можуть бути врегульовані на 
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законодавчому рівні, оскільки відсутність право-
вої норми не може бути підставою для відмови у 
здійсненні правосуддя [6, с.6; 7, с.59].  

На жаль, склався певний стереотип сприй-
няття багатьма суддями законодавства, який мо-
жна назвати "інструктивним". Тривале існування 
в режимі приписів і заборон сформувало певний 
спосіб сприйняття суддями права, коли в нормі 
шукалися готові відповіді на фактичні ситуації, 
що стали об'єктом судового пізнання, законодав-
ство розумілося як інструкція [1,  с.100]. 

Варто підкреслити, що особливістю адміні-
стративного судочинства є те, що у процесі про-
стій людині протистоїть потужний адміністрати-
вний апарат, на якого працює не один юрист.     
У зв’язку з цим у сторін заздалегідь складаються 
нерівні можливості. Щоб якось урівноважити 
шанси, суд повинен відігравати активну роль в 
адміністративному процесі для того, щоб сприя-
ти особі у захисті її прав. Для цього суд має до-
помогти громадянину визначитися з доказами, 
що могли б підтвердити обставини, на які він 
посилається; вжити заходів, щоб особа знайшла і 
надала додаткову інформацію, яку суд може вра-
хувати при вирішенні справи; за власною ініціа-
тивою добувати докази, яких, на думку суду, не 
вистачає. Отож адміністративний суд, на відміну 
від суто змагального цивільного процесу, де суд 
оперує винятково тим, на що посилаються сто-
рони, має повністю встановити обставини спра-
ви, щоб ухвалити справедливе й об’єктивне рі-
шення. Така роль суду частково ґрунтується на 
принципі, що зветься розшуковим, або інквізи-
ційним, чи принципом офіційності [8, с.22]. 

Розрізняють два види процесу: змагальний 
і розшуковий (інквізиційний). У розшуковому 
процесі основну роль у процесі доказування пок-
ладено на суд, коли сторони не є суб’єктами до-
казування, не користуються процесуальними 
правами щодо доказування та не беруть участі у 
дослідженні доказів.  

У процесі, побудованому за змагальним 
принципом, збір, підготовка і подання доказів 
покладається на сторони. На основі поданих сто-
ронами доказів суд приймає рішення. Сторони в 
такому процесі наділені процесуальними права-
ми і є суб’єктами доказової діяльності. 

Аналіз цих положень дозволяє зробити ви-
сновок про те, що в адміністративних судах про-
цес є змагальним з поєднанням елементів розшу-
кового процесу (ст. ст. 11, 71 КАС України тощо) 
[9, с.156-157]. 

Значний вплив на суб’єкта звернення до 
суду здійснює уявний образ судової системи як 

залежної третьої гілки влади. На жаль, дуже да-
леко до усвідомлення суспільством суду як спра-
вді незалежного від законодавчої і, особливо, 
виконавчої, гілки влади. 

Парламентарії, судді, науковці і юристи-
практики, які є учасниками судової реформи, 
прагнули одного і того ж: позбавити судову сис-
тему стереотипів, що негативно впливали на її 
авторитет у суспільстві. Судова, як і будь-яка 
система органів державної влади, – це передусім 
люди, які її утворюють. Прописані в новому За-
коні України «Про судоустрій і статус суддів» 
механізми реалізації судової влади, інакше кажу-
чи, здійснення судочинства, не мають реального 
змісту без належної кваліфікації носіїв судової 
влади, адже правосудність, тобто законність і 
обґрунтованість судового рішення – основний 
критерій ефективності юстиції. Цікаво, що у сво-
їх рішеннях Європейський суд з прав людини, 
розглядаючи справи про порушення права на 
справедливий суд, хоча і не називає прямо низь-
ку кваліфікацію судді причиною порушення та-
кого права, але в багатьох випадках опосередко-
вано вказує на це. У зазначеному контексті особ-
ливий інтерес викликає відома справа «Рябих 
проти Росії» (до речі, спір у національній інстан-
ції стосувався справедливої індексації вкладів 
громадян в Ощадбанку, які «розтанули» в 1991–
1992 роках), де Євросуд констатував порушення 
права на справедливий суд у зв’язку із п’ятира-
зовим скасуванням рішення суду першої інстан-
ції вищестоящим [10, с.91].  

На думку головного спеціаліста контрольно-
аналітичного відділу секретаріату Вищої ради юс-
тиції Галайденко Т. В. однією з причин залежності 
судової гілки влади України є сам підхід форму-
вання системи судової влади та її кадрового скла-
ду. Законодавча та виконавча гілки влади постійно 
намагаються впливати і впливають на формування 
персонального складу органів суду. Процедура 
призначення суддів є ключовим моментом судової 
незалежності у будь-якій країні [11, с.43]. 

Існує і стійке уявлення про те, що оптима-
льні варіанти розв’язання конкретних правових 
проблем – це пошук неформальних шляхів їх ви-
рішення. Нерідко особи не докладають зусиль 
для захисту прав як у силу невіри в ефективність 
дієвого судового механізму захисту прав, свобод та 
інтересів осіб, так і просто змирились з існуючим 
станом речей. Наявність юридичної правомочності 
на звернення до суду не завжди поєднується з во-
лею зацікавленої особи через невіру в ефективність 
судового захисту. Проте останнім часом спостері-
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гається зростання кількості звернень до суду, що 
свідчить про зростання довіри до нього. 

Висновок. На реалізацію процесуальних 
норм впливає низка чинників. Крім правового 
механізму реалізації, виділяється соціальний і 
психологічний, які взаємодіють між собою, адже 
учасники процесу живуть не в ізольованому світі 
і на їх процесуальну діяльність впливають різні 
обставини. Процес реалізації норм адміністрати-
вного процесуального права виражається в діях 
людей. На поведінку суб’єктів, на яких спрямо-
вана дія норм, впливають економічні, політичні, 
організаційні, інформаційні, психологічні, мора-
льні фактори, звички, стереотипи мислення, тра-
диції поведінки у певної соціальної групи або 
спільноти людей, життєвий досвід, правова куль-
тура та свідомість.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ТАЄМНИЦІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 
 
Досліджуються особливості правового регулювання податкової таємниці за законодавством України. По-

даткове законодавство зарубіжних країн по різному вирішує цю проблему. В деяких країнах взагалі відсутня 
податкова таємниця, в інших діє принцип податкової публічності, яким суттєво обмежується дія інституту по-
даткової таємниці, а в деяких державах – навпаки, інститут податкової таємниці поширюється практично на 
всю податкову інформацію. В Україні режим податкової таємниці поширюється виключно на податкову інфор-
мацію з обмеженим доступом. 

Ключові слова: податкова таємниця, податкова інформація, податкова інформація з обмеженим доступом. 
 
Постановка проблеми. Діяльність подат-

кових органів пов’язана зі збором інформації про 
платників податків, її зберіганням, перевіркою, 
аналізом та передачею іншим користувачам (у 
випадках, передбачених законодавством). Закон 
України “Про інформацію” виділяє зазначену 
інформацію в окремий вид – податкову інформа-
цію та визначає її як сукупність відомостей і да-
них, що створені або отримані суб’єктами інфо-
рмаційних відносин у процесі поточної діяльнос-
ті та необхідні для реалізації покладених на кон-
тролюючі органи завдань і функцій у порядку, 
встановленому Податковим кодексом України. 
Також передбачається, що правовий режим по-
даткової інформації визначається Податковим 
кодексом України та іншими законами [3, ст. 16]. 
Статтею 74 Податкового кодексу України вста-
новлюється, що податкова інформація може збе-
рігатися й опрацьовуватися в інформаційних ба-
зах органів державної податкової служби або 
безпосередньо посадовими (службовими) особа-
ми органів державної податкової служби. Досить 
часто така інформація має важливий для платни-
ка податків характер і її поширення без його зго-
ди може завдати платникові податків значної 
шкоди. Однак Податковим кодексом України на 
відміну від, наприклад, Податкового кодексу Ро-
сійської Федерації чи Податкового кодексу Рес-
публіки Казахстан детально не врегульовано ре-
жим доступу до такої інформації третіх осіб.      
У зв’язку з цим набуває актуальності проблема 
захисту такої інформації. 

В актуальності дослідження переконує та-
кож ступінь наукової розробки проблеми. Пи-
тання, пов’язані з інститутом податкової таємни-
ці, його реалізацією в Україні, залишаються ма-
лодослідженими. Більшість учених намагається, 
як правило, уникати розгляду зазначеної про-
блеми. Пов’язано це з недостатнім урегулюван-
ням цього питання в самому податковому зако-
нодавстві України. Спеціально присвяченого до-

слідження інституту податкової таємниці, його 
реалізації в Україні немає. Можна виділити лише 
кілька наукових статей, у яких розкриваються 
окремі аспекти даної проблеми. Значно ліпша 
ситуація в російській науці фінансового права. Ін-
ститут податкової таємниці отримав пряме законо-
давче закріплення в Податковому кодексі Російсь-
кої Федерації, що також сприяло активізації дослі-
джень. Серед яких варто виділити праці М.Ю. Кос-
тенко, І.І. Кучерова й А.В. Торшина, А.В. Вороно-
вої та інших учених. 

Метою дослідження є прагнення на основі 
врахування досягнень фінансово-правової науки, 
узагальнення правотворчої та правозастосовчої 
практики, аналізу вітчизняних і зарубіжних 
праць дослідити суть та природу інституту пода-
ткової таємниці, показати ступінь його реалізації 
в податковому законодавстві України. 

Виклад основного матеріалу. В науковій 
літературі та податковій практиці узвичаїлось 
використання поняття “податкова таємниця”. 
Незважаючи на те, що даний термін у податко-
вому законодавстві України невизначений, це не 
виключає існування такого явища і його право-
вого регулювання. На думку окремих учених, 
податкову таємницю становлять будь-які отри-
мані податковим органом (посадовими особами) 
відомості про платника податків [7, с. 85-89.]. 
Однак зазначена позиція не в повній мірі відпо-
відає конституційному праву на інформацію, яке 
передбачає можливість вільного одержання, ви-
користання, поширення, зберігання та захисту 
інформації, необхідної для реалізації своїх прав, 
свобод і законних інтересів. Здійснення цього 
права згідно зі статтею 34 Конституції України 
може бути обмежене законом в інтересах націо-
нальної безпеки, територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою запобігання заво-
рушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 
населення, для захисту репутації або прав інших 
людей, для запобігання розголошенню інформа-
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ції, одержаної конфіденційно, або для підтри-
мання авторитету і неупередженості правосуддя. 
Крім того, стаття 21 Податкового кодексу Украї-
ни покладає на посадових осіб контролюючих 
органів наступні обов’язки: не допускати розго-
лошення інформації з обмеженим доступом, що 
одержується, використовується, зберігається під 
час реалізації функцій, покладені на контролюю-
чі органи; надавати органам державної влади та 
органам місцевого самоврядування на їх письмо-
вий запит відкриту податкову інформацію в по-
рядку встановленому законом. 

За невиконання або неналежне виконання 
своїх обов’язків посадові особи контролюючих 
органів несуть відповідальність згідно із законом. 

Отже, податкова інформація фактично по-
діляється на два види – податкову інформацію з 
обмеженим доступом та відкриту податкову ін-
формацію. 

Оскільки органи державної податкової 
служби є органами державної влади, то інформа-
ція, яка ними збирається та використовується є 
публічною інформацією, порядок доступу до 
якої регулюється Законом України “Про доступ 
до публічної інформації”. Відповідно до статті 1 
цього закону публічна інформація є відкритою, 
крім випадків встановлених законом. Інформаці-
єю з обмеженим доступом є конфіденційна, тає-
мна та службова інформація. Конфіденційною є 
інформація про фізичну особу, а також інформа-
ція, доступ до якої обмежено фізичною або юри-
дичною особою, крім суб’єктів владних повно-
важень. Конфіденційна інформація може поши-
рюватись за бажанням (згодою) відповідальної 
особи у визначеному нею порядку відповідно до 
передбачених нею умов, а також в інших випад-
ках визначених законом. Як виняток із зазначе-
ного, не належать до інформації з обмеженим 
доступом декларації про доходи осіб та членів 
їхніх сімей, які: 1) претендують на зайняття чи 
займають виборну посаду в органах влади; 2) 
обіймають посаду державного службовця, служ-
бовця органу місцевого самоврядування першої 
або другої категорії. 

Таємною є інформація, доступ до якої об-
межується відповідно до частини другої статті 6 
Закону України “Про доступ до публічної інфо-
рмації”, розголошення якої може завдати шкоди 
особі, суспільству і державі. Таємною визнається 
інформація, яка містить державну, професійну, 
банківську таємницю, таємницю слідства та іншу 
передбачену законом таємницю. 

До службової належить інформація: 1) що 
міститься в документах суб’єктів владних повно-

важень, які становлять внутрівідомчу службову 
кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, 
якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльно-
сті установи або здійсненням контрольних, нагля-
дових функцій органами державної влади, проце-
сом прийняття рішень і передують публічному об-
говоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в 
процесі оперативно-розшукової, контррозвідува-
льної діяльності, у сфері оборони країни, яку не 
віднесено до державної таємниці. 

Режим податкової таємниці поширюється ли-
ше на податкову інформацію з обмеженим доступом. 

Основною відмітною ознакою інформації, 
яка складає податкову таємницю, є отримання її 
податковим органом при виконанні ним своїх 
повноважень. Тобто інформація про платника 
податків, отримана посадовою особою не у 
зв’язку із здійсненням своїх повноважень, не є 
податковою таємницею. У цьому випадку відсу-
тні підстави віднесення інформації до податкової 
таємниці, оскільки будь-яка третя особа може 
тим же способом отримати дану інформацію про 
платника податків без будь-яких перешкод. 

Отримання податковим органом інформа-
ції про платника податків здійснюється в рамках 
правовідносин, які виникають у силу Податково-
го кодексу України, мають публічно-правовий 
характер та засновані на владному підпорядку-
ванні однієї сторони іншій. У даних правовідно-
синах податковому органу, який діє від імені 
держави, належить владне повноваження вима-
гати необхідну інформацію, а платнику податків 
– обов’язок її надати. Недотримання платником 
податків такого обов’язку тягне застосування до 
нього заходів відповідальності встановлених 
главою 11 розділу ІІ Податкового кодексу Украї-
ни. В той же час будь який із способів здійснення 
податкового контролю, перерахованих в статті 
62 Податкового кодексу України, - ведення облі-
ку платників податків, інформаційно-аналітичне 
забезпечення діяльності органів державної пода-
ткової служби, перевірки та звірки, - передбачає 
отримання податковими органами різної інфор-
мації про платника податків, джерелом якої нео-
бов’язково є сам платник податків. Але будь-які 
відомості, отримані посадовими особами подат-
кових органів в рамках реалізації повноважень 
по податковому контролю, повинні виступати 
об’єктом податкової таємниці. 

Суттєвим недоліком Податкового кодексу 
України є відсутність систематизованого перелі-
ку податкової інформації, яка є інформацією з 
обмеженим доступом. 
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Аналіз національного законодавства Укра-
їни, яким забезпечується охорона та захист інфо-
рмації показує, що режим податкової таємниці 
має поширюватись на інформацію, яка становить 
державну, службову, комерційну, банківську, 
нотаріальну, аудиторську, адвокатську, страху-
вання та інші визначені законодавством України 
таємниці. 

Наприклад, стаття 420 Цивільного кодексу 
України та стаття 155 Господарського кодексу 
України передбачають існування такого виду як 
комерційна таємниця та відносять її до об’єктів 
інтелектуальної власності. 

Комерційна таємниця – це секретна інфор-
мація, яка не є відомою або легкодоступною для 
осіб, які мають доступ до інформації, до якої во-
на належить, у зв’язку з цим становить комер-
ційну цінність. На підставі цього вона вимагає 
збереження і секретності. Особа, яка володіє та-
кою інформацією може поширити на неї режим 
комерційної таємниці. Інформація, щодо якої 
встановлено режим комерційної таємниці, по-
винна бути забезпечена відповідним рівнем облі-
ку і схоронності, повинні бути застосовані мето-
ди технічної, електронної та іншої системи захи-
сту інформації, повинен бути обмежений доступ 
до неї. Повинні бути розроблені інструкції щодо 
віднесення інформації до комерційної таємниці, 
а також порядок доступу до неї. У випадку недо-
тримання даних умов буде неможливо притягну-
ти особу, яка розголосила таку таємницю, до від-
повідальності. По відношенню до відомостей, які 
повинні представляти комерційну таємницю, по-
винен бути виданий наказ про встановлення та-
кого режиму. 

До комерційної таємниці може відноситися 
виробнича інформація, інформація яка має нау-
ково-технічну цінність, управлінська та фінансо-
ва інформація, а також інша інформація яка може 
бути використана для отримання вигоди. 

Правова охорона комерційної таємниці здій-
снюється у кримінально-правовому, цивільно-пра-
вовому, адміністративно-правовому порядку. 

У випадку розголошення інформації, на 
яку платником податків поширено режим комер-
ційної таємниці, посадовими особами контро-
люючих органів, такі особи можуть бути притяг-
нуті до кримінальної, майнової, адміністративної 
відповідальності. 

Однак не на будь-яку інформацію може 
бути поширено режим комерційної таємниці. 
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України “Про перелік відомостей, що не станов-
лять комерційної таємниці” від 9.08. 1993р. 

№611, комерційну таємницю не становлять: 
установчі документи, документи, що дозволяють 
займатися підприємницькою чи господарською 
діяльністю та її окремими видами; інформація за 
всіма встановленими формами державної звітно-
сті; дані, необхідні для перевірки обчислення і 
сплати податків та інших обов’язкових платежів; 
відомості про чисельність і склад працюючих, 
їхню заробітну плату в цілому та за професіями й 
посадами, а також наявність вільних робочих 
місць; документи про сплату податків і обов’яз-
кових платежів; інформація про забруднення на-
вколишнього природного середовища, недотри-
мання безпечних умов праці, реалізацію продук-
ції, що завдає шкоди здоров’ю, а також інші по-
рушення законодавства України та розміри запо-
діяних при цьому збитків; документи про плато-
спроможність; відомості про участь посадових 
осіб підприємства в кооперативах, малих підпри-
ємствах, спілках, об’єднаннях та інших організа-
ціях, які займаються підприємницькою діяльніс-
тю; відомості, що відповідно до чинного законо-
давства підлягають оголошенню. 

Підприємства зобов’язані подавати перелі-
чені відомості органам державної виконавчої 
влади, контролюючим і правоохоронним орга-
нам, іншим юридичним особам відповідно до 
чинного законодавства, за їх вимогою. 

Така інформація є відкритою податковою 
інформацією, на неї не поширюється режим по-
даткової таємниці. 

Висновки. Зазначимо, що хоча інститут по-
даткової таємниці є комплексним правовим інсти-
тутом і містить норми не тільки податкового, але й 
інформаційного, адміністративного, кримінального 
та інших галузей права, однак саме в Податковому 
кодексі України доцільно було б визначити чіткий 
перелік податкової інформації, яка є інформацією з 
обмеженим доступом і на яку поширюється режим 
податкової таємниці. 
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LEGAL ADJUSTING OF TAX SECRET BY THE LEGISLATION OF UKRAINE 
 

Summary 
In this article an author probes the features of the legal adjusting of tax secret by the legislation of 

Ukraine. The tax legislation of foreign countries regulates this problem variously. In some countries a tax 
secret absents in general, in other – operates the principle of tax publicness, which the sphere of action of 
institute of tax secret is substantially limited, and in some countries – vice versa, the institute of tax secret 
spreads practically on all tax information. In Ukraine, the mode of tax secret spreads exceptionally on 
information with the limited access. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ УКРАИНЫ 

 
Аннотация 

Исследуются особенности правового регулирования налоговой тайны законодательством Укра-
ины. Налоговое законодательство зарубежных стран по-разному регулирует эту проблему. В некото-
рых странах налоговая тайна отсутствует вообще, в других действует принцип налоговой публичнос-
ти, которым существенно ограничивается сфера действия института налоговой тайны, а в некоторых 
странах – наоборот, институт налоговой тайны распространяется практически на всю налоговую ин-
формацию. В Украине режим налоговой тайны распространяется исключительно на информацию с 
ограниченным доступом. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ В КОНСТИТУЦІЯХ  
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ЛІБЕРАЛЬНО-КАПІТАЛІСТИЧНОЇ АСОЦІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ  

ОБМЕЖЕНО ДЕМОКРАТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
 

Здійснено дослідження стану та особливостей правового регулювання публічних фінансів в конституціях 
історично першої конституційної моделі. Автор стверджує, що конституції даної моделі пронизані демократич-
ними принципами побудови фінансової системи; вони увібрали в себе сформовані передові ідеї того часу щодо 
правового регулювання податків, державного боргу, бюджетного процесу, фінансового контролю тощо. 

Ключові слова: конституція; інструментальна конституційна модель; публічні фінанси; оподаткування; 
державний бюджет; державні позики. 
 

Постановка проблеми. Щоб знайти пра-
вильну точку відліку у процесі конституціоналі-
зації правового регулювання публічних фінансів, 
необхідно звернутися до конституцій історично 
першої конституційної моделі [27, с. 22] – ін-
струментальної ліберально-капі-талістичної асо-
ціальної моделі обмежено демократичного хара-
ктеру (далі – інструментальна конституційна мо-
дель), і оцінити їх зміст, предмет і сферу право-
вого регулювання. Інструментальна конститу-
ційна модель представлена конституціями кінця 
XVIII – початку XX ст. Її появу традиційно 
пов’язують із утвердженням капіталістичного 
ладу в передових країнах Америки та Європи [27, 
с. 18], а також усвідомленням людиною цінності 
особистої свободи, необхідності обмеження дер-
жавної влади, бажання “змусити її підпорядковува-
тися певним заданим правилам” [3, с. 76].  

Поява інструментальної конституційної мо-
делі зумовлена намаганнями впровадити належну 
організацію державної влади, тобто таку, яка б 
унеможливила або значно ускладнила можливість 
узурпації влади окремими особами чи групами осіб 
та її використання у вузькокорпоративних інте-
ресах, що могло б забезпечити захист людини від 
свавілля держави, обмежити сферу державної вла-
ди і гарантувати природні права та свободи люди-
ни [23, с. 53]. Уявлення про відносини влади, сус-
пільства й особи будувалися на основі негативного 
досвіду всеохоплюючого регулювання з боку абсо-
лютної монархії й отримували форму вимоги не-
втручання держави в справи “громадянського сус-
пільства”, відділення останнього від держави і за-
кріплення в конституції основних цінностей гро-
мадянського суспільства [27, с. 18-20]: свободи, 
рівності, права приватної власності, природних 
прав людини тощо.  

В основі інструментальної конституційної 
моделі знаходилася ліберальна концепція кон-
ституції як законодавчого акту, що переслідує 

перш за все політичні цілі і регулює у своїй осно-
ві політичні владовідносини. Вона виникла в 
умовах мінімального, обмеженого державного 
втручання в економічне життя суспільства.  

Ступінь наукової розробки. Окремі аспе-
кти досліджуваної теми знайшли своє відобра-
ження у наукових працях Алексєєва А.А., Анд-
рєєвої Г.Н., Баглая М.В., Баренбойма П.Д., Еме-
льянова А.С., Кравченка В.В., Лафітського В.І., 
Мау В.А., Хабрієвої Т.Я., Чіркіна В.Є., Шепенка 
Р.А., Щербаківського Г.З. та деяких ін.  

Мета. Дослідити еволюцію конституційно-
го регулювання публічних фінансів, з’ясувати 
стан і особливості правового регулювання публі-
чних фінансів в конституціях історично першої 
конституційної моделі. 

Виклад основного матеріалу. Історично 
перші конституції відзначалися пристрасним ін-
тересом до регулювання фінансових аспектів 
економічної системи держави. Конституції XVIII 
ст. пронизані демократичними принципами по-
будови фінансової системи, вони увібрали в себе 
сформовані передові ідеї того часу щодо право-
вого регулювання податків, державного боргу, 
бюджетного процесу, фінансового контролю то-
що. Вони містили значну групу норм-заборон, 
норм негативного характеру стосовно колишніх 
економічних і соціальних відносин [30, с. 67], які 
і склали ядро конституційного регулювання пуб-
лічних фінансів у даній конституційній моделі. 

У ХІХ ст. в Європі відбувається значне 
поширення ідей конституційного ладу, як наслі-
док, масове прийняття нових конституцій. Аналіз 
змістової частини конституцій ХІХ ст. у порів-
нянні з конституціями XVIII ст. дає можливість 
побачити, що конституційне регулювання публі-
чних фінансів істотно не змінилося (ні за обся-
гом, ні за змістом). Перед цими конституціями 
стояли схожі завдання у сфері конституційного 
регулювання публічних фінансів, тому ідеї, а ін-
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коли і формулювання, конституцій XVIII ст. за-
позичувалися державами, що встановлювали 
конституційний лад пізніше, в середині і навіть 
наприкінці XIX ст. Нові конституції вбирали на-
копичений досвід інших передових країн у сфері 
конституційного регулювання публічних фінан-
сів, відтворюючи вже сформовані конституційні 
підходи [30, с. 91]. Поряд з цим відбувалося час-
ткове удосконалення, деталізація конституційно-
го регулювання публічних фінансів, уточнюва-
лися окремі аспекти цього регулювання. Перш за 
все це стосується питань бюджетного права і 
процесу, конституційне регулювання яких у кон-
ституціях XVIII ст. представлене досить скупо.  

Структурний аналіз більшості конституцій 
інструментальної конституційної моделі показує, 
що норми, які стосувалися фінансової системи 
держави, як правило, розташовані в них систем-
но. Показовими у цьому відношенні є конститу-
ції, що містили самостійні розділи (глави) прис-
вячені публічним фінансам (чи окремим аспек-
там їх правового регулювання), зокрема: Консти-
туція Франції від 3 вересня 1791 р. (Розділ V 
“Про державні податки” (ст.ст. 1-5)) [20]; Кон-
ституція Франції від 24 червень 1793 р. (“Про 
державне оподаткування” (ст. 101), “Про націо-
нальне казначейство” (ст.ст. 102-104), “Про ве-
дення рахунків” (ст.ст. 105-106)) [19]; Конститу-
ційна Хартія Португалії від 20 квітня 1826 р. 
(Глава VII Розділ ІІІ “Про державні фінанси” 
(ст.ст. 136-138)) [7]; Конституція Бельгії від 7 
лютого 1831 р. (Розділ IV “Про фінанси” (ст.ст. 
110-117)) [8]; Конституція Пруссії від 31 січня 
1850 р. (Глава VIII “Про фінанси” (ст.ст. 99-105)) 
[14]; Конституція Румунії від 12 липня 1866 р. 
(Глава IV “Про фінанси” (ст.ст. 108-117)) [15]; 
Конституція Німецької імперії від 16 квітня 1871 
р (Розділ ХІІ “Фінанси імперії” (ст.ст. 69-73)) [9]; 
Конституція Іспанської монархії від 30 червня 
1876 р. (Глава ІХ “Про податки” (ст.ст. 85-87)) 

[12]; Конституція Нідерландів від 30 листопада 
1887 р. (Глава І Розділ ІІ “Доходи короля” (ст.ст. 
24-30), Глава VII “Про фінанси” (ст.ст. 174 - 
179)) [13]; Конституція Сербії від 22 грудня 1888 
р. (Частина 10 “Державне господарство і держа-
вне майно” та Частина 11 “Рахункова палата”) 
[16]; Конституція Японії від 11 лютого 1889 р. 
(Глава VI “Про фінанси” (ст.ст. 62-72)) [22]. Ці та 
деякі інші конституції на засадничому рівні здій-
снювали правове регулювання публічних фінан-
сів, саме тому важко погодитися з тими автора-
ми, які вважають виділення спеціальних розділів 
(глав) про публічні фінанси характерною рисою 
конституційного регулювання після Другої сві-

тової війни [4]. Адже такого роду регулювання 
було вже в конституціях XVIII та XIX ст. [30, с. 
83], тобто конституціях інструментальної кон-
ституційної моделі. 

Конституції інструментальної конститу-
ційної моделі серед всіх питань фінансової сис-
теми особливу увагу приділяли порядку та гара-
нтіям погашення державних позик [30, с. 83]. 
Так, за Конституцією Франції 1793 р., гарантії 
платежів за державними позиками йшли одразу 
за такими фундаментальними питаннями, як рів-
ність, свобода, безпека і власність [19].  

У період революційних перемін державний 
борг розглядався як украй негативне та небажане 
явище, і, як наслідок, на конституційному рівні 
закріплювалися окремі норми, які встановлювали 
особливий порядок укладення державних позик. 
Склалася загальна конституційна практика, згід-
но з якою уряд (монарх) мав право укласти дер-
жавну позику лише після того, як отримає пого-
дження парламенту. Так, згідно з Конституцією 
Японії 1889 р., “ніяка державна позика не може 
бути укладена без згоди парламенту, якщо вона 
не передбачена бюджетом” [22, ст. 47]. Близька 
за змістом норма містилася і в Конституції Сер-
бії 1888 р. [16, ст. 119]. Укладення позик лише у 
випадках, передбачених законом дозволялося 
Конституцією Пруссії 1850 р.: “укладення позик 
для державної каси може бути дозволене лише 
законом” [14, ст. 103].  

В епоху середньовіччя державні позики, за 
загальним правилом, носили примусовий харак-
тер [30, с. 84], тому питання гарантованості ви-
плати цих позик не могло не знайти свого закрі-
плення в конституціях інструментальної консти-
туційної моделі. Так, Конституція Нідерландів 
1887 р. зобов’язувала органи публічної влади що-
року переглядати “списки боргів для охорони інте-
ресів кредиторів” [13, ст. 176]. Згідно з Конститу-
ційною Хартією Португалії 1826 р., виплата дер-
жавного боргу “гарантується” [7, ст. 142 § 22], а за 
Конституцією Іспанії 1876 р. “знаходиться під спе-
ціальною гарантією нації” [12, ст. 87].  

В окремих конституціях велика увага при-
ділялася цільовому використанню фінансових 
ресурсів, зокрема тих, що йшли на погашення 
державного боргу. Так, у Конституції Португалії 
1826 р. говорилося про те, що “всі прямі платежі, 
за винятком тих, які ідуть на погашення держав-
них боргів і на платежі по них процентів, повин-
ні щорічно встановлюватися генеральними кор-
тесами” [7, ст. 137]. Тобто, зважаючи на важли-
вість своєчасного погашення державного боргу 
для держави та суспільства, на конституційному 
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рівні був установлений особливий механізм здій-
снення платежів по ньому, відмітний від інших 
видів платежів. У Конституції Нідерландів 1887 
р. говориться про те, що “фонди призначені та 
направлені на управління державним боргом, ні в 
якому разі не можуть бути розтрачені чи викорис-
тані на які-небудь інші потреби, крім тих, що вка-
зані Риксдагом” [21, ст. 68]. У Конституції Франції 
1791 р. встановлено правило, згідно з яким “ні під 
яким приводом” не допускалася відмова в “асигну-
ваннях сум, необхідних для покриття державного 
бору…”, а також не допускалося “припинення цьо-
го асигнування” [20, Розд. V cт. 2]. 

У конституціях інструментальної конститу-
ційної моделі по-новому врегульовано й питання 
оподаткування. У феодальній державі стягнення 
податків носило тимчасовий характер: ще в першій 
половині XVII століття англійський парламент не 
визнавав постійних податків на державні потреби 
[2]. Проте зростання державних витрат привело до 
того, що населенню довелося змиритися з постій-
ними податками [30, ст. 84]. 

Зародження конституційного ладу заклало 
основи побудови податкової системи на нових 
ідеях та принципах. Одним із перших демокра-
тичних принципів оподаткування, що отримав 
закріплення на конституційному рівні, був прин-
цип установлення податків винятково законом.  

Цей принцип має досить давню історію.        
У перших конституціях інструментальної консти-
туційної моделі він закріплювався через компетен-
цію парламентів щодо затвердження податків. Так, 
у Конституції США, яка приймалася в умовах фо-
рмування наукової теорії оподаткування Адама 
Сміта [24], закріплений принцип обов’язкового 
законодавчого затвердження податків вищим пред-
ставницьким органом держави: лише Конгрес упо-
вноважений “установлювати і стягувати податки, 
збори, мита й акцизи” [17, розділ 8]. 

Конституція Франції 1791 р. “вручає ви-
ключно законодавчому корпусу” встановлення 
“державних податків, визначення їх природи, 
розмірів, тривалості і порядку стягування” [20, 
Розд. ІІІ]. Це правило було підтверджено і в ін-
шій конституції – Конституції Франції 1795 р., 
згідно з якою “публічні податки щороку обгово-
рюються і затверджуються Законодавчим корпу-
сом. Йому одному належить право їх установ-
лення…” [19, ст. 302]. Оскільки тогочасні парла-
менти приймали рішення винятково у формі за-
кону, то виходить, що податки встановлювалися 
винятково законом. Отже, “конституційний 
принцип установлення податків законами наро-
дився з посилання не на форму нормативного 

правового акта, а на орган представницької вла-
ди, що його санкціонує” [28, с. 26].  

У подальшому у формулюванні даного 
принципу відбулися зміни. Акцент був перемі-
щений із органу, який установлював податки, у 
форму акта, яким установлювався податок. Бі-
льшість тогочасних конституцій закріплювали 
принцип установлення податків винятково шля-
хом прийняття закону [8, ст. 110; 13, ст. 174; 11, 
ст. 47; 19, ст. 54]. Ще далі пішла Конституція 
Пруссії 1850 р., установивши вид законів, яким 
могли встановлюватися податки: “стягування 
податків… дозволяється тільки в тому випадку, 
якщо вони встановлені бюджетним законом чи 
спеціальним законом” [14, ст. 100].  

В окремих країнах оподаткування викорис-
товувалося як гарантія безперервності діяльності 
парламенту. Даний принцип у 1789 р. був розро-
блений у Франції Національними Зборами, які 
оголосили незаконність усіх податків, що стягу-
ються без згоди народу, і визнали існування по-
датків тимчасово, до моменту, коли Національні 
Збори будуть розпущені [1, с. 11]. Як наслідок, 
наступним принципом податкового права, який 
отримав конституційне закріплення, став прин-
цип строковості дії в часі закону про оподатку-
вання. У Конституції Франції 1791 р. даний 
принцип представлений двома статтями: “Усі 
громадяни мають право встановлювати самос-
тійно або через своїх представників необхідність 
державного податку, вільно погоджуватись на 
його стягнення, наглядати за його використан-
ням і визначати його частку, розмір, порядок 
сплати і тривалість” [20, ст. 14] та “Державні по-
датки обговорюються і встановлюються щорічно 
Законодавчим корпусом і не можуть залишатися 
в силі довше останнього дня наступної сесії, як-
що вони не були спеціально відновлені” [20, 
Розд. І]. Аналогічні норми увійшли і в інші кон-
ституції інструментальної конституційної моделі 
[7, ст. 12; 8, ст. 111; 21, ст. 61].  

Конституції інструментальної конституцій-
ної моделі надавали парламентам по суті абсолют-
ну свободу у сфері введення оподаткування, про 
що свідчить хоча б  ст. 303 Конституції Франції 
1795 р., згідно з якою “законодавчий корпус може 
затвердити будь-який вид податків на свій роз-
суд…” [18, ст. 303]. Ця свобода в окремих консти-
туціях обмежувалася лише посиланням на правову 
природу податку та інтереси, які він повинен за-
безпечувати: “жоден податок не може бути встано-
влений інакше, як в інтересах загальної користі” 
[19, ст. 20]; “усякі податки встановлюються для 
загальної користі” [18, ст. 16]; “будь-який податок 
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може бути встановлений тільки на користь держа-
ви, округу чи комуни” [15, ст. 108].  

Одним із перших обов’язків, який отримав 
своє закріплення в конституціях інструменталь-
ної конституційної моделі був обов’язок сплачу-
вати податки. Згідно з Конституцією Румунії 
1866 р., “усі румунські громадяни рівні перед 
законом і повинні сплачувати, без різниці, всі 
державні податки…” [15, ст. 10]. На почесний 
обов’язок сплачувати податки вказує Конститу-
ція Франції 1793 р., згідно з якою “жоден грома-
дянин не звільнений від почесного обов’язку ро-
бити внески на державні витрати” [19, ст. 101].  

На особливу увагу заслуговує також закрі-
плення в ряді конституцій окремих принципів 
податкової системи, зокрема принципу рівності, 
пропорційності та співрозмірності оподаткуван-
ня: “всі податки підлягають розподілу між всіма 
громадянами рівномірно, співрозмірно їх плато-
спроможності” [20, Розд. І]; “податки залежно 
від їх вигляду мають бути розподілені між плат-
никами податків згідно з їх можливостями” [18, 
ст. 306]; “кожний сербський громадянин зо-
бов’язаний сплачувати державні податки. Подат-
ки розподіляються співрозмірно їх майну” [16, 
ст. 171]; “грецькі громадяни рівні перед законом 
і сплачують… пропорційно їх майну державні 
податки” [10, ст. 3] та ін.  

Не залишені поза рамками конституційного 
регулювання й питання звільнення від сплати по-
датку, податкові пільги та привілеї. Так, Конститу-
ція Бельгії 1831 р. містила норму, згідно з якою 
“щодо податків не може бути встановлено жодних 
привілеїв. Ніяке звільнення чи пом’якшення не 
може бути встановлено в обхід закону” [8, ст. 112]. 
Аналогічні норми містяться і в інших конституціях 
[15, ст. 111; 16, ст. 172]. Тобто конституційно за-
кріплювався принцип законодавчої форми встано-
влення податкових пільг.  

Зовсім інший підхід до встановлення пода-
ткових пільг і переваг установлений у Конститу-
ції Нідерландів 1889 р., за якою “жодні пільги у 
сфері податків не можуть бути установлені” [13, 
ст. 175]. За Конституцією Португалії 1826 р. “ні-
хто не може бути звільнений від сплати держав-
них податків співрозмірних його [майновому] 
стану” [7, ст. 145 § 14]. Конституція Пруссії 1850 
р. не допускала встановлення привілеїв “стосов-
но податків”. При цьому уточняла, що “діюче 
фінансове законодавство має бути переглянуто і 
існуючі привілеї повинні бути скасовані” [14, ст. 
101]. Тобто ці конституції виключали будь-яку 
можливість (у тому числі через прийняття зако-
нів) установлення податкових пільг і переваг.  

Наступним інститутом фінансового права, 
основи правового регулювання якого закріплю-
валися на конституційному рівні, був інститут 
бюджетного права та процесу. Формування кон-
ституційного бюджетного права обумовлювалося 
розвитком парламентаризму у передових країнах 
світу, перш за все у Великобританії та Франції.   
У XIX ст., за словами Бенжамена Констана, саме 
бюджет став “зброєю народу проти зловживань” 
з боку публічної влади [5, с. 27]. 

Уже перші конституції вимагали законодав-
чої форми встановлення бюджетних надходжень 
(перш за все податків) та видатків. Однак заради 
справедливості варто відзначити, що принцип за-
конодавчого встановлення видатків виник значно 
пізніше, ніж принцип законодавчого встановлення 
надходжень (податків). Перший може розглядатися 
як логічний наслідок другого [5, с. 361].  

Так, у XVIII-XIX ст.ст. у деяких європей-
ських державах  компетенція парламентів з пи-
тань державних надходжень (надходжень держа-
вного бюджету) була набагато ширша, ніж з пи-
тань державних видатків. Яскравим прикладом 
цього є конституційне закріплення компетенції 
парламенту Нідерландів у сфері ведення бюдже-
тного законодавства. Так, згідно з Конституцією 
Нідерландів 1887 р., “закон визначає бюджет 
всіх доходів королівства і вказує шляхи і засоби 
їх задоволення” [13, ст. 173]. У ній акцентувала-
ся увага лише на законодавчій формі дохідної 
частини державного бюджету, нічого не говоря-
чи про форму встановлення державних видатків. 
Це дає можливість зробити висновок про те, що 
виконавча влада самостійно визначала напрямки 
використання публічних коштів і, по суті, не бу-
ла обмежена парламентською владою при здійс-
ненні державних видатків.  

Однак у більшості конституцій цієї консти-
туційної моделі закріплювався принцип повноти 
державного бюджету, згідно з якою до складу дер-
жавного бюджету повинні були належати всі пуб-
лічні надходження та видатки [8, ст. 115; 9, ст. 69; 
4, ст. 99]. Як зазначає Алексєєв А.А., завдячуючи 
саме даному принципу, парламент отримав справ-
жню можливість контролювати публічні фінанси, 
підпорядкувати їх своїй владі і впливати на всі га-
лузі фінансового управління [1].  

Наступний принцип, який отримав своє 
конституційне закріплення, – це принцип стро-
ковості дії в часі закону про бюджет. Так, згідно 
з Конституцією Сербії 1888 р., Народна Скуп-
щина “щороку… затверджує державний бюджет, 
який діє тільки на один рік” [16, ст. 174]. Схоже 
положення містилося в Конституції Пруссії 1874 
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р., за якою бюджет “повинен бути щороку визна-
чений законом” [14, ст. 99]. Близькі за змістом 
норми містилися і в інших конституціях цієї кон-
ституційної моделі.  

Конституції інструментальної конститу-
ційної моделі закріплювали принцип цільового 
використання бюджетних коштів. Так, Консти-
туція Португалії 1826 р., з метою недопущення 
королівського свавілля у сфері використання пу-
блічних фінансів, містила заборону на нецільове 
використання бюджетних коштів: “суми, що во-
туються на будь-який видаток, не можуть бути 
використані на яку-небудь іншу ціль, якщо на це 
немає спеціального дозволу” [6, ст. 12 § 1]. Схо-
жа за змістом норма містилася і в Конституції 
Данії 1849 р., згідно з якою жоден видаток не міг 
бути здійснений, якщо він “не затверджений за-
коном чи додатковим кредитом” [11, ст. 49].  

Окрема увага приділялася порядку викорис-
тання нерозподілених фінансових ресурсів. Так, 
згідно з Конституцією Німецької імперії 1871 р., 
“…залишені з минулих років кошти можуть бути 
використані на покриття загальноімперських ви-
трат, якщо бюджетне законодавство не передбачи-
ло іншого призначення” [9, ст. 70]. За Конституці-
єю Сербії 1888 р., заощаджені бюджетні кошти “не 
можуть бути використані на інші статті бюджету, 
за винятком тих випадків, коли така передача за-
тверджена законодавчою владою” [16, ст. 174].  

На випадок несвоєчасного прийняття бю-
джету, конституції інструментальної конститу-
ційної моделі вводили принцип застосування 
минулорічного бюджету [12, ст. 85; 15, ст. 113; 
22, ст. 74]. Ряд конституцій інструментальної 
конституційної моделі закладали основи бюдже-
тного процесу [12, ст. 85; 16, ст. 174; 10, ст. 60; 
13, ст. 124; 15, ст. 113], а також правові основи 
здійснення контролю за фінансовим становищем 
держави [21, ст. 58; 15, ст.ст. 114, 115, 116; 7; 8, 
ст. 116; 22, ст. 72]. 

Висновок. Отже, конституції інструмента-
льної конституційної моделі велику увагу приді-
ляли правовому регулюванню публічних фінан-
сів. Особливість такого регулювання полягала в 
тому, що його концептуальним ядром стала кон-
цепція природних і невідчужуваних прав люди-
ни, довкола якої і вибудовувалося все конститу-
ційне регулювання цих суспільних відносин.       
З моменту зародження конституційного ладу бу-
ли встановлені демократичні принципи правово-
го регулювання публічних фінансів. 
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СИСТЕМА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЗА  

КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 
 

З використанням методу порівняльно-правового аналізу у статті досліджується система негласних слід-
чих (розшукових) дій, закріплена Кримінальним процесуальним кодексом України, та визначено їх співвідно-
шення із оперативно-розшуковими заходами. 

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, досудове розслідування, оперативно-розшукові заходи. 
 

Постановка проблеми. Нещодавно Верхо-
вною Радою України було схвалено новий Кри-
мінальний процесуальний кодекс України. Роз-
робка та прийняття цього нормативного акту ві-
дбувалася в контексті реформування системи 
кримінальної юстиції в Україні, відповідно до 
Указу Президента № 311/2008, яким затверджено 
рішення Ради національної безпеки та оборони 
«Про хід реформування системи кримінальної 
юстиції та правоохоронних органів» [1]. Кримі-
нальним процесуальним кодексом закріплюється 
порядок кримінального провадження на Україні, 
що охоплює досудове розслідування і судове 
провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчи-
ненням діяння, передбаченого законом України 
про кримінальну відповідальність. Найбільш ра-
дикальних змін, порівняно із попереднім кримі-
нально-процесуальним законом, зазнала стадія 
досудового розслідування. Відповідно до норм 
нового Кримінального процесуального кодексу 
України, досудове розслідування кримінальних 
правопорушень на Україні здійснюватиметься 
шляхом провадження гласних і негласних слід-
чих (розшукових) дій під процесуальним керів-
ництвом прокурора. Донедавна переважна біль-
шість негласних слідчих (розшукових) дій, рег-
ламентованих главою 21 Кримінального проце-
суального кодексу України, проводились як опе-
ративно-розшукові заходи. Отримана внаслідок 
їх проведення інформація використовувалась у 
доказуванні на досудовому слідстві та суді за 
умови, що такі дії не розшифровували форм та 
методів оперативно-розшукової діяльності, які 
становлять державну таємницю. Уведення до 
системи досудового розслідування негласних 
слідчих (розшукових) дій є надзвичайно прогре-
сивним кроком законодавця, що направлений на 
її удосконалення. Передусім у органів досудово-
го розслідування з’являється можливість самос-
тійного прийняття рішень щодо того, які дії не-

обхідно здійснити для розкриття та розслідуван-
ня злочину, у зв’язку з чим буде ліквідована до-
сить болюча проблема взаємодії оперативних та 
слідчих підрозділів. Окрім того, проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій забезпечува-
тиме виявлення та розкриття найбільш складних 
та латентних злочинів, розслідування яких тра-
диційними засобами кримінально-процесуаль-
ного провадження, що до цього часу застосову-
валося на Україні, надзвичайно складно або про-
сто неможливо. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Проблеми співвідношення оперативно-
розшукової діяльності з кримінальним процесом, 
використання на досудовому слідстві та суді ма-
теріалів оперативно-розшукових заходів, дослі-
джувались у працях Б.І. Бараненка, Б.Т. Бєзлєп-
кіна, A.B. Бєлоусова, В.В. Гевка, В.А. Глазкова, 
Є.О. Дідоренка, Є.А. Долі, І.М. Дороніна, В.І. 
Зажицького, С.Ю. Ільченка, Є.Г. Коваленка, І.П. 
Козьякова, В.А. Колєсніка, С.А. Кириченка, В.Т. 
Маляренка, М.А. Погорецького, Б.Г. Розовсько-
го, В.Б. Рушайла, В.А. Селюкова, І.В. Сервецько-
го, В.М. Тертишніка, А.Г. Цвєткова, М.Є. Шуми-
ла, а також в роботах інших вітчизняних та зарубі-
жних вчених. Проте у зв’язку із запровадженням 
до системи досудового розслідування негласних 
слідчих (розшукових) дій, глибоких наукових дос-
ліджень потребує їх система та зміст, а також спів-
відношення з оперативно-розшуковими заходами у 
виявленні та розкритті злочинів.  

Актуальність дослідження, проведеного в 
цій статті, обумовлюється не лише необхідністю 
поглибленого вивчення системи негласних слід-
чих (розшукових) дій як правового явища, вста-
новлення їх співвідношення з оперативно-
розшуковими заходами, що спричинено не тіль-
ки відсутністю наукових досліджень за вказаною 
темою, але й потребами практики діяльності 
оперативних та слідчих підрозділів.  
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Метою статті є визначення системи негла-
сних слідчих (розшукових) дій, їх класифікація 
та встановлення співвідношення з оперативно-
розшуковими заходами. 

Виклад основного матеріалу. Негласними 
слідчими діями, відповідно КПК України, є ау-
діо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК); накла-
дення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК); 
огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК); 
зняття інформації з транспортних телекомуніка-
ційних мереж (ст. 263 КПК); зняття інформації з 
електронних інформаційних систем (ст. 264 
КПК); обстеження публічно недоступних місць, 
житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК); 
установлення місцезнаходження радіоелектронно-
го засобу; спостереження за особою, річчю або мі-
сцем (ст. 269 КПК); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 
270 КПК); контроль за вчиненням злочину (ст. 271 
КПК); виконання спеціального завдання з розкрит-
тя злочинної діяльності організованої групи чи 
злочинної організації (ст. 272 КПК); негласне 
отримання зразків, необхідних для порівняльного 
дослідження (ст. 274 КПК) [2, с. 102-113]. 

Кримінальний процесуальний закон Украї-
ни у ч. 1 ст. 246 не дає чіткого визначення понят-
тя негласних слідчих (розшукових) дій, а лише 
зазначає, що вони є різновидом слідчих (розшу-
кових) дій, відомості про факт та методи прове-
дення яких не підлягають розголошенню. Відпо-
відно ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшуко-
ві) дії є діями, спрямованими на отримання (зби-
рання) доказів або перевірку вже отриманих до-
казів у конкретному кримінальному проваджен-
ні. Виходячи з аналізу зазначених положень КПК 
України слід дійти висновку, що негласними слі-
дчими (розшуковими) є дії, спрямовані на отри-
мання (збирання) доказів, або перевірку вже 
отриманих доказів у конкретному кримінально-
му провадженні, відомості про факт та методи 
проведення яких не підлягають розголошенню. 
Негласність проведення слідчих (розшукових) 
дій виражається в тому, що вони здійснюються 
приховано не лише від осіб, злочинна діяльність 
яких документується, але й від усіх інших 
суб’єктів, що не приймають безпосередньої уча-
сті у її провадженні. Розголошення відомостей 
щодо факту та результатів проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій може відбуватися під 
час ознайомлення сторонами з його матеріалами, 
на судових стадіях кримінального провадження 
під час розгляду його матеріалів, або ж у поряд-
ку, визначеному ст. 253 КПК України, з метою 
повідомлення осіб, щодо яких провадилися не-
гласні слідчі (розшукові) дії. 

Оскільки у ході роботи правоохоронних 
органів можуть використовуватись спеціальні 
засоби, методи та прийоми роботи, відомості про 
які становлять державну таємницю, інформація 
щодо проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій може бути розголошеною лише за умови 
та у межах, що забезпечує збереження цієї таєм-
ниці. У такому разі досудове розслідування та 
судовий розгляд матеріалів кримінального про-
вадження повинні проводитись із дотриманням 
режиму секретності. 

Суб’єктами організації та проведення не-
гласних слідчих (розшукових) дій слід вважати 
посадових та службових осіб уповноважених за-
коном органів, що приймають рішення щодо їх 
здійснення, організовують та виконують необ-
хідні дії, направлені на отримання відомостей, 
що входять до предмету доказування у криміна-
льному провадженні. Відповідно, суб’єктами 
проведення негласних слідчих (розшукових) дій 
є: слідчий суддя (за винятком передбачених за-
коном випадків (ст.ст. 271, 272 КПК України), 
слідчий, що веде досудове розслідування, проку-
рор, який здійснює процесуальне керівництво 
досудовим розслідуванням, керівник органу досу-
дового розслідування, оперативний підрозділ, що 
виконує доручення слідчого на проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій. Суб’єктами прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій з метою 
забезпечення їх організації та здійснення може ви-
користовуватись допомога та сприяння осіб, що 
співпрацюють із правоохоронними органами на 
засадах конфіденційного співробітництва. Така 
допомога може мати різний характер та виявлятись 
у інформаційному сприянні забезпечення прове-
дення негласних слідчих (розшукових) дій, тобто 
наданні певних відомостей, порад та консультацій 
тощо. Також особи, що співпрацюють з органами 
досудового розслідування на конфіденційній осно-
ві, можуть допомагати у створенні умов для безпо-
середнього проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій, або ж приймати особисту участь у їх 
здійсненні (ст.ст. 271, 272 КПК України). 

Окремі негласні слідчі (розшукові) дії про-
водяться із використанням спеціальних техніч-
них засобів отримання інформації (далі - СТЗ). 
Наказ Голови СБ України № 35 від 31.01.11р. 
«Про затвердження Ліцензійних умов прова-
дження господарської діяльності з розроблення, 
виготовлення спеціальних технічних засобів для 
зняття інформації з каналів зв’язку, інших засо-
бів негласного отримання інформації, торгівлі 
спеціальними технічними засобами для зняття 
інформації з каналів зв’язку, іншими засобами 



Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України 

110 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 

негласного отримання інформації» (далі - Ліцен-
зійні умови) вказує, що спеціальні технічні засо-
би для зняття інформації з каналів зв’язку, інші 
засоби негласного отримання інформації (СТЗ) - 
це технічні, програмні засоби, устаткування, 
апаратура, прилади, пристрої, препарати та інші 
вироби, призначені (спеціально розроблені, ви-
готовлені, запрограмовані, пристосовані) для не-
гласного отримання інформації. Із аналізу змісту 
Ліцензійних умов також випливає, що СТЗ роз-
робляються та виготовляються виключно на під-
ставі ліцензій, отриманих від СБ України, як ор-
гану, що здійснює ліцензування цієї діяльності 
[3]. Спеціальні технічні засоби мають різне при-
значення та можуть використовуватись при про-
веденні будь-якої із негласних слідчих (розшуко-
вих) дій з метою виявлення, обробки, фіксації 
інформації, необхідної для реалізації завдань 
кримінального провадження. 

Відповідно до змісту ст. 273 КПК України, 
під час проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій за рішенням керівника органу досудово-
го розслідування, прокурора можуть бути вико-
ристані заздалегідь ідентифіковані (помічені) або 
несправжні (імітаційні) засоби. З цією метою до-
пускається виготовлення та використання спеці-
ально виготовлених речей і документів, створен-
ня та використання спеціально утворених підп-
риємств, установ, організацій. Ідентифікованими 
(поміченими) засобами можуть виступати речі, 
предмети, документи, що мають на собі яку-
небудь позначку, що дозволяє їх відрізняти їх від 
однорідних об’єктів. Несправжніми (імітаційни-
ми) засобами можуть виступати спеціально виго-
товлені, перероблені або пристосовані об’єкти 
матеріального світу, які повністю або частково 
мають ознаки та властивості матеріальних 
об’єктів, які вони заміщують, тобто спеціальні 
речі, предмети, документи, а також спеціально 
утворені підприємства, установи, організації, що 
використовуються з метою проведення неглас-
них слідчих (розшукових) дій. 

Метою проведення негласних слідчих (ро-
зшукових) дій є пошук та фіксація фактичних 
даних, що підлягають використанню у доказу-
ванні на досудових та судових стадіях криміна-
льного провадження, також для розшуку осіб, що 
безвісно зникли, або переховуються від органів 
досудового розслідування та суду або ухиляють-
ся від відбування кримінального покарання. 
Проведенням негласних слідчих (розшукових) 
дій також забезпечується розшук предметів, до-
кументів, що можуть використовуватись у кри-
мінальному провадженні як докази. 

Ч.2 ст. 246 КПК України закріплює, що не-
гласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випа-
дках, якщо відомості про злочин та особу, яка 
його вчинила, неможливо отримати в інший спо-
сіб. Отже, проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій є припустимим лише за умов, що 
отримання інформації гласним шляхом, через 
проведення інших слідчих (розшукових) дій, не 
забезпечує вирішення завдань кримінального 
провадження. 

Рішення про проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій може приймати слідчий, про-
курор, а також, у передбачених законом випад-
ках, слідчий суддя за клопотанням прокурора або 
за клопотанням слідчого, погодженого з проку-
рором. Слідчий суддя приймає рішення про не-
обхідність проведення негласних слідчих (роз-
шукових) дій на підставі розгляду клопотання, 
внесеного слідчим, прокурором, таким чином 
забезпечуючи контроль за законністю їх прова-
дження суб’єктами досудового розслідування. 

Відповідно ст. 36 КПК України, до проце-
суальних повноважень прокурора входить здійс-
нення процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням та забезпечення нагляду за за-
конністю його провадження. Тому ч. 3 ст. 246 
КПК України встановлено, що слідчий зо-
бов’язаний повідомити прокурора про прийняття 
рішення щодо проведення певних негласних слі-
дчих (розшукових) дій та отримані результати. 
Відповідно, прокурор має право заборонити прове-
дення або припинити подальше проведення негла-
сних слідчих (розшукових) дій. До виняткових по-
вноважень прокурора, за змістом ч. 4 цієї ж статті 
КПК України, належить прийняття рішення про 
проведення такої негласної слідчої (розшукової) 
дії, як контроль за вчиненням злочину. 

У рішенні про проведення негласної слід-
чої (розшукової) дії обов’язково зазначається 
строк її здійснення, що не повинен виходити за 
межі строків досудового розслідування (ст. 219 
КПК України). Строк проведення негласної слід-
чої (розшукової) дії може бути продовжений у 
порядку, визначеному ч. 5 ст. 246 КПК України. 

Досліджуючи норми, що регламентують 
проведення окремих негласних слідчих (розшу-
кових) дій слід дійти висновку, що їх загальна 
сукупність становить цілісну систему. Системоу-
творюючими чинниками є форма проведення 
(негласна), встановлені КПК України підстави та 
порядок організації та проведення негласних слі-
дчих (розшукових) дій, використання отриманих 
за ними результатів, гарантії законності прова-
дження. Розглядаючи систему негласних слідчих 
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(розшукових) дій, визначених кримінальним 
процесуальним законом, варто відмітити, що за-
галом за замістом вони корелюють із оператив-
но-розшуковими заходами, які проводяться в 
межах прав оперативних підрозділів, визначених 
ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність» [4, ст. 303]. Наприклад, 
відповідно до п. 7 ст. 8 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, 
що здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність, можуть негласно виявляти та фіксувати 
сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, 
документи та інші предмети, що можуть бути 
доказами підготовки такого злочину, чи отриму-
вати розвідувальну інформацію, у тому числі 
шляхом проникнення та обстеження публічно 
недоступних місць. Даному заходу в криміналь-
ному провадженні відповідає проведення негла-
сної слідчої (розшукової) дії, визначеної ст. 267 
КПК України «Обстеження публічно недоступ-
них місць, житла чи іншого володіння особи». 
Окремі норми ч. 1 ст. 8 Закону України «Про 
оперативно-розшукову діяльність», з урахуван-
ням змін, внесених законом № 4652-УІ від 13 
квітня 2012 року, побудовані як бланкетні та по-
силаються на окремі статті КПК України, що 
встановлюють порядок проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій [5]. З огляду на це, мо-
жна дійти висновку, що оперативно-розшукові 
заходи та негласні слідчі (розшукові) дії є одно-
рідними за організаційно-правовим критерієм та 
відрізняються переважним чином за правовим 
статусом та суб’єктним складом, адже у опера-
тивно-розшуковій діяльності проведення опера-
тивно-розшукових заходів може здійснюватися 
лише уповноваженими оперативними підрозді-
лами, а негласних слідчих (розшукових) дій - 
слідчим, прокурором, або за їх дорученням - 
уповноваженим оперативним підрозділом. Окрім 
того, оперативно-розшукові заходи проводити-
муться з метою виявлення, попередження та роз-
криття злочину, що готується, а негласні слідчі 
(розшукові) дії направлені на виявлення та пере-
вірку інформації, необхідної для розслідування 
вже вчиненого злочину. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, регламен-
товані главою 21 КПК України різняться за сво-
єю організаційною сутністю, змістом проваджу-
ваних дій, суб’єктним складом. Проте, за низкою 
ознак, усі негласні слідчі (розшукові) дії можна 
розподілити на окремі групи. Так, за організа-
ційним критерієм негласні слідчі (розшукові) дії 
можна поділити на три групи, а саме, ті що здій-
снюються з дозволу слідчого судді, за рішенням 

слідчого, прокурора, що здійснює процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, а також 
ті, проведення яких відбувається винятково за 
рішенням прокурора. Наприклад, винятково з 
дозволу слідчого судді проводяться такі негласні 
слідчі (розшукові) дії, як аудіо-, відеоконтроль 
особи, огляд, арешт та виїмка кореспонденції, 
зняття інформації з транспортних телекомуніка-
ційних мереж, зняття інформації з електронних 
інформаційних систем, установлення місцезна-
ходження радіоелектронного засобу. За рішен-
ням слідчого, прокурора можуть проводитись 
негласне проникнення та обстеження публічно 
доступних місць, спостереження за річчю або 
місцем, в тому числі із застосуванням відеозапи-
су, фотографування, спеціальних технічних засо-
бів для спостереження; здобуття відомостей з 
електронних інформаційних систем або її части-
ни, доступ до яких не обмежується її власником, 
володільцем або утримувачем або не пов’язаний 
із подоланням логічної системи захисту. Винят-
ково за рішенням прокурора може проводитись 
така негласна слідча (розшукова) дія як контроль 
за вчиненням злочину. 

За ознакою обмеження прав особи, закріп-
лених Конституцією та законами України негла-
сні слідчі (розшукові) дії поділяються на дві гру-
пи: проведення яких не обмежує права особи, і, 
відповідно, які пов’язані з обмеженням прав осо-
би. Наприклад, проведення негласної слідчої (ро-
зшукової) дії зі зняття інформації з електронних 
інформаційних систем, регламентоване ч. 1 ст. 
264 КПК України, безпосередньо пов’язане із 
обмеженням прав особи, задекларованих ст.ст. 
31, 32 Конституції України [6, ст. 141]. Ч. 2 цієї 
ж статті регламентується порядок здійснення 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем або її частини, доступ до яких не обмежу-
ється її власником, володільцем або утримувачем 
або не пов’язаний з подоланням системи логіч-
ного захисту. Зокрема, шляхом провадження не-
гласної слідчої (розшукової) дії, регламентованої 
цією частиною ст. 264 КПК України, органи до-
судового розслідування можуть проводити ціле-
спрямований пошук серед комп’ютерних систем 
та мереж відкритої інформації з метою виявлен-
ня необхідних у справі відомостей. 

Можливість здобуття такої інформації за-
безпечується розвитком сучасних комп’ютерних 
технологій, що використовуються з метою кому-
нікації, та збільшенням загальної кількості кори-
стувачів Інтернет. Нині Інтернетом поширюється 
велика кількість загальнодоступної інформації, 
отримання якої, як правило, не пов’язане із по-



Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України 

112 Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 

доланням логічної системи захисту, що надає 
органам досудового розслідування додаткові 
можливості для збору та інформації у криміна-
льному провадженні. Зауважимо, що у Інтернеті 
фізичними та юридичними особами вільно пуб-
лікується інформація найрізноманітнішого зміс-
ту. Пошук та аналіз інформації, опублікованої на 
сайтах Інтернету, забезпечує можливість вияв-
лення ознак та фактів щодо підготовлюваного 
або вчиненого злочину. Такі відомості підляга-
ють перевірці та можуть використовуватись як 
підстави для заведення оперативно-розшукової 
справи, або ж як приводи та підстави до початку 
кримінального провадження. 

За ознакою тяжкості вчиненого злочину, з 
метою розкриття та розслідування якого прово-
дяться негласні слідчі (розшукові) дії можна по-
ділити на дві групи: ті, що проводяться по тяж-
ким, особливо тяжким злочинам, а також ті, що 
проводяться по будь-яким злочинам, незалежно 
від ступеню тяжкості. За змістом ст. 246 КПК 
України, аудіоконтроль, відеоконтроль особи (ст. 
260 КПК), накладення арешту на кореспонден-
цію (ст. 261 КПК), огляд та виїмка кореспонден-
ції (ст. 262 КПК), зняття інформації з транспорт-
них телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК), 
зняття інформації з електронних інформаційних 
систем (ст. 264 КПК), в частині дій, що прово-
дяться на підставі ухвали слідчого судді, а також 
обстеження публічно недоступних місць, житла 
та іншого володіння особи (ст. 267 КПК), спо-
стереження за особою, річчю, місцем (ст. 269 
КПК), аудіоконтроль, відеоконтроль місця (ст. 
270 КПК), контроль за вчиненням злочину (ст. 
271 КПК), виконання спеціального завдання із 
розкриття злочинної діяльності організованої 
злочинної групи чи злочинної організації (ст. 272 
КПК), негласне отримання зразків, необхідних 
для порівняльного дослідження (ст. 274 КПК), 
проводяться виключно у кримінальному прова-
дженні щодо тяжких або особливо тяжких зло-
чинів. Зняття інформації з електронних інформа-
ційних систем (ст. 264 КПК), якщо доступ до ін-
формаційних систем або їх частин не обмежуєть-
ся власником, володільцем, утримувачем, або не 
пов’язаний із подоланням логічної системи захи-
сту; обстеження приміщень, що призначені для 
утримання осіб, права яких обмежені відповідно 
до закону (ст. 267 КПК), тобто приміщень із 
примусового утримання осіб у зв’язку з відбут-
тям покарання, затриманням, взяттям під варту, а 
також установлення місцезнаходження радіоеле-
ктронного засобу (ст. 268 КПК) можуть проводи-
тись з метою розслідування злочинів, відповіда-

льність за які встановлена КК України, незалеж-
но від ступеню тяжкості вчинених діянь. 

Необхідність використання спеціальних 
технічних засобів, відносин конфіденційного 
співробітництва, несправжніх (імітаційних) за-
здалегідь ідентифікованих (помічених) засобів у 
ході підготовки та проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій визначається в залежності від 
ситуації, що склалася у кримінальному прова-
дженні, і є варіативними ознаками, що не можуть 
виступати критеріями розмежування негласних 
слідчих (розшукових) дій на окремі групи. Викла-
дене поширюється і на можливості розподілу не-
гласних слідчих (розшукових) дій на групи за 
ознакою місця проведення. З аналізу положень 
глави 21 КПК України випливає, що негласні слід-
чі (розшукові) дії можуть проводитись в публічно 
недоступних місцях, житлі, іншому володінні осо-
би, або ж у публічно доступних місцях (громадські 
місця, або ж місця загального користування, вхід 
до яких необмежений). Проте окремі негласні слід-
чі (розшукові) дії, наприклад, аудіо-, відеоконтроль 
особи (ст. 260 КПК) можуть проводитись як у жит-
лі, іншому володінні особи, так і в публічно досту-
пних місцях, залежно від ситуації, що склалася на 
досудовому розслідуванні. 

Аналізуючи зарубіжне законодавство, слід 
дійти висновку, що в Україні був врахований 
найбільш прогресивний світовий досвід у право-
вому регулюванні використання на досудовому 
розслідуванні негласних форм та методів здобут-
тя інформації про підготовлюваний або вчине-
ний злочин. Зокрема в новому Кримінальному 
процесуальному кодексі України представлений 
найбільш широкий перелік негласних слідчих 
дій, порівняно із процесуальним законодавством 
низки зарубіжних країн. Невелике порівняльне 
дослідження можна провести на прикладі Кримі-
нально-процесуального кодексу ФРН, оскільки 
процесуальна модель досудового розслідування 
злочинів, закладена в ньому, подібна до тієї, що 
представлена у новому КПК України. Зокрема, 
§§ 99-100 Кримінально-процесуального кодексу 
ФРН встановлюють порядок здійснення контро-
лю та виїмки телеграфно-поштової кореспонден-
ції. Згідно положень цього нормативного акту, 
дозвіл на проведення виїмки кореспонденції 
прокуратурою суд надає на підставі § 98 Кримі-
нально-процесуального кодексу ФРН. З ураху-
ванням положень §100 Кримінально-проце-
суального кодексу право на виїмку (§ 99) нале-
жить тільки судді, а у невідкладних випадках - 
прокуратурі. Рішення про розкриття вилученої 
кореспонденції ухвалює суддя, який призначив 
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виїмку або її підтвердив. Контроль телефонних 
розмов у ході ведення досудового розслідування 
регламентується § 100а, що закріплює вичерпний 
перелік злочинів для розкриття та розслідування 
яких може проводитись ця слідча дія. Згідно §§ 
110а-110с Кримінально-процесуального кодексу 
ФРН під час розслідування злочинів можуть та-
кож використовуватися негласні співробітники. 
Використання відомостей, отриманих від негла-
сного співробітника стосовно осіб підозрюваних 
чи обвинувачених у вчиненні злочину, або орга-
нізація його проникнення у незагальнодоступні 
місця здійснюється за рішенням суду. Як виня-
ток, законодавство ФРН аналогічні повноважен-
ня також надає прокуратурі. Порядок здійснення 
спостереження у ФРН закріплено §§ 163е-163ґ 
Кримінально-процесуального кодексу Німеччи-
ни. Дозвіл на здійснення спостереження може 
бути наданий лише щодо обвинуваченого у вчи-
ненні злочину, за умови, що іншим способом не-
можливо отримати важливу для справи інформа-
цію або встановити його місцезнаходження. Ор-
дер на проведення спостереження видається су-
дом, а у невідкладних випадках може бути нада-
ний прокуратурою [7, с. 42-47; 8; 9]. 

Кримінально-процесуальний кодекс Грузії, 
як і КПК України, закріплює систему таємних 
слідчих дій, що включає візуальний контроль, як 
приховане стеження, у тому числі із застосуван-
ням технічних засобів, контрольну закупку, кон-
трольовану поставку, таємне прослуховування та 
запис комунікацій, що здійснюється за допомо-
гою технічних засобів, зняття та фіксація інфор-
мації з каналів зв’язку (шляхом приєднання до 
каналу зв’язку, комп’ютерної мережі, лінійним 
комунікаціям та станційної апаратури). Окрім 
того, систему таємних слідчих дій за КПК Грузії 
складають: контроль, накладення арешту та ви-
їмка комунікаційних відправлень (окрім дипло-
матичної пошти); цензура кореспонденції; впро-
вадження оперативного співробітника в злочин-
ну групу; створення конспіративної організації у 
будь-якій організаційно-правовій формі для про-
никнення в злочинну групу з метою отримання 
інформації, будь-які інші таємні дії, що мають на 
меті отримання інформації [10, с. 48]. Порівню-
ючи систему негласних слідчих (розшукових) 
дій, що закріплена у КПК України із законодав-
ством Грузії, що є найбільш близькою за зміс-
том, слід дійти висновку, що норми українського 
законодавства представляють більш досконалу 
модель негласних засобів розслідування, насам-
перед, за рахунок більш широкого переліку та 
детальної правової регламентації. 

Висновки. Кримінальний процесуальний 
кодекс України, прийнятий 13 квітня 2012 року, 
закріплює систему негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, що забезпечуватимуть можливості ор-
ганам досудового розслідування прихованого 
здобуття інформації про підготовлюваний або 
вчинений злочин. Негласні слідчі (розшукові) дії, 
закріплені главою 21 КПК України за сутністю 
та змістом проваджуваних дій корелюють із опе-
ративно-розшуковими заходами, закріпленими ч. 
1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-
розшукову діяльність». Широкий спектр неглас-
них слідчих (розшукових) дій, представлений у 
КПК України, є набагато більшим від закріпле-
них у законодавстві зарубіжних країн, зокрема, 
ФРН та Грузії. Уведення до системи досудового 
розслідування негласних слідчих (розшукових) 
дій є запорукою підвищення ефективності не 
лише розкриття та розслідування злочинів, але й 
їх профілактики, адже наявність широких проце-
суальних засобів, закріплених законодавством, 
забезпечує профілактичний вплив на потенцій-
них правопорушників уже на стадії формування 
умислу на вчинення злочину. 
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Summary 

Using the method of comparative legal analysis, the article examines the system of covert investigative 
(detective) actions fixed in the Criminal Procedure Code of Ukraine, and determines their correlation with 
search operations. 
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ПО УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ 
 

Аннотация 
С использованием метода сравнительно-правового анализа в статье исследуется система не-

гласных следственных (розыскных) действий, закрепленная Уголовным процессуальным кодексом 
Украины, и определено их соотношение с оперативно-розыскными мероприятиями. 
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«НЕОКЛАСИЧНИЙ» НАПРЯМ  ТЕОРІЙ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ: 
ПОГЛЯДИ GARY S. BECKER-А НА ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНУ 

 
У статті зроблена спроба проаналізувати погляди Gary S. Becker-a на причини злочину. Автор робить ви-

сновок про те, що погляди Becker-а несуть теоретичний характер і не підтверджуються емпірично. Крім того, 
автор вважає, що все запропоноване Becker-ом має для кримінології обмежену цінність. 

Ключові слова: Gary S. Becker, «неокласичний» напрям, злочин, злочинність, причина, раціональний ви-
бір, економічний підхід. 
 

Постановка проблеми. За канонами кла-
сичної школи, розвиток якої почався в середині 
XVIII ст. і, як стверджує Hans-Joachim Schneider, 
яка сформулювала одну з перших кримінологіч-
них теорій злочинності, основоположними озна-
ками людини є розсудливість та свободне воле-
виявлення, що і стало базою для пояснення її 
протиправної поведінки. Так, під впливом і ще 
сьогодні пануючого позитивізму, який розвинув-
ся в кінці ХІХ ст. в Італії, класичне розуміння 
феномена злочинності в кримінології втратило 
своє значення, “…але залишилось у правозасто-
совчих органів у виді кримінально-правової дог-
матики, яка і сьогодні задає тон” [10, с. 239]. Ра-
дикальні ідеї позитивістів про відмову від кримі-
нального  права, писав С.М. Іншаков, та заміну 
його наукою кримінально-антропологічного або 
кримінально-соціологічного толку виявились 
неприйнятними для багатьох вчених, яких 
об’єднували консерватизм, впевненість у необ-
хідності зберегти кримінально-правові механізми 
впливу на злочинність та доволі значна доля ске-
птицизму до положень кримінальної антрополо-
гії [2, c. 80-81]. Така ситуація і заклала основи 
для збереження неокласицизму в кримінальному 
праві, представниками якого були Adolf Prince, 
Franz von Liszt, G.A. van Hammel.  

Аналіз основних праць Adolf-а Prince-а [32] 
показав, що вчений вважав злочинність явищем 
не індивідуальним, а соціальним [7, c. 5-6]. Розг-
лядаючи людство як гігантський організм, а зло-
чинність як одну з форм відхилень від нормаль-
ної діяльності цього організму, Adolf Prince пи-
сав: «Злочинність походить з самих елементів 
людства, вона не трансцендентна, а іманентна; в 
ній можна побачити відоме виродження соціаль-
ного організму» [7, c. 210]. Також бельгійський 
вчений вважав, що злочинність є явищем вічним 
- формою прояву світового зла: «Неможна ціл-
ком усунути злочинність, як неможливо уникну-
ти війн, хвороб, пауперизму та інших лих» [6, c. 
156-157]. Franz von Liszt висловлювався, що при-

родно-історичний погляд на злочин можна поді-
лити на біологічний та соціологічний. З біологі-
чної точки зору, на його думку, злочин є подією 
в житті окремої людини, яка повинна бути пояс-
нена природною та індивідуальністю цієї окре-
мої людини, а з соціологічної точки зору, який є 
незрівнянно молодше біологічного, злочин є по-
дією в житті суспільства, і пояснення його слід 
шукати в суспільних відносинах [4, c. 89-90]. А 
узагальнивши думки «класиків», Ф.М. Решетні-
ков взагалі зробив висновок, що на їх переконан-
ня злочин представляє собою результат взаємодії 
трьох груп факторів: 1) індивідуальні фактори 
(походження і виховання, освіта, вік, стать, сімей-
ний стан, фізичні та психічні властивості особисто-
сті); 2) фізичні фактори (пори року, клімат, умови 
грунту і т.п.); 3) соціальні фактори (місто і село, 
професія, раса та релігія, алкоголь, проституція, 
безробіття, житлові умови) [8, c. 80].  

Як бачимо, хоча у працях «неокласиків» 
кримінального права і присутні кримінологі-
чні ідеї, їх не можна віднести до «неокласич-
ного» напряму, оскільки за своєю сутністю 
вони не відображають «класичні» ідеї, на змі-
ну яким прийшли ідеї «позитивістські».  

Після втрати привабливості позитивізмом, 
на перше місце знову “… вийшла стара школа, 
але вже в неокласичному варіанті”, яка, на думку 
Schneider-a, спиралась в основному на політичну 
економію та раціонально пояснювала походжен-
ня злочинів суто економічними причинами: зло-
чинність ґрунтується на принципі свободи волі 
людини, яка діє на основі здорового глузду - зло-
чин є доцільною, умисною і цілеспрямованою 
дією (або допущенням такої дії), оскільки здоро-
вий глузд не має жодного відношення до моралі 
[10, c. 239]. Johannes Andenaes висловився корот-
ко: «...  економістам властива тенденція вважати, 
що злочини є результатом раціонального вибо-
ру» [1, c. 182]. Серед представників цього «неок-
ласичного» напряму ми можемо виділити таких 
вчених: Isaac Ehrlich, Gary S. Becker, 
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M. Sesnowitz, Ann P. Bartel, William M. Landes, 
George J. Stigler [36], Richard A. Posner [25], A. 
Mitchell Polinsky та Steven Shavell, Thomas C. 
Schelling [34], J.M. Buchanan [20], R.W. Anderson 
[11], Erling Eide, Paul H. Rubin, Joanna Sheperd 
[23], Jürgen Aasness, Terie Skjerpen [22], Llad 
Phillips, Harod L. Votey Jr. [28], David J. Pyle [33], 
Peter Schnidt, Ann D. Witte [35], Neil O. Apler; 
Daryl A. Hellman [12], W. Kip Viscusi [39], Harold 
Winter [40], Kenneth I. Wolpin [41], Samuel L. 
Myers Jr. [27], John Heineke, Michael K. Block та 
інші. Однак, серед них  великий інтерес предста-
вляють погляди всесвітньо відомого економіста 
Gary S. Becker-а на причини злочину. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Аналіз праць представників економічного підхо-
ду, в тому числі і Gary S. Becker-а, який провели 
Ю.В. Латов [26], Hans-Joachim Schneider [10, c. 
239-243], William James Haga [24], John J. 
Donohue III [21], Bruce L. Benson та Paul R. 
Zimmerman [19], а також і наш власний аналіз, 
дозволяє визначити сутність економічної моделі 
злочинності, яка відстоюється представниками 
«неокласичного» напряму теорій причин зло-
чинності. В той же час детального аналізу погля-
дів Becker-а, виражених у великому масиві його 
наукових статей (в тому числі й у співавторстві), 
не проводилось. Це і зумовило постановку мети 
статті – детальному аналізі поглядів Becker-а на 
причини злочину.  

Виклад основного матеріалу. Попередни-
ком економічного аналізу злочинності був анг-
лійський публіцист Бернард Мандевіль, який 
1705 року видав свою скандальну працю “Байка 
про бджіл, або Пороки приватних осіб – блага 
для суспільства” [5], головна ідея якої полягає в 
тому, що злочинна поведінка окремих індивідів 
служить добробуту суспільства в цілому. Як за-
значив Ю.В. Латов, без честолюбства, без егоїс-
тичної жаги нажити ринкове господарство в “ек-
сперименті” Мандевіля виявилось нежиттєздат-
ним, оскільки така думка не була сприйнята “ви-
сокоморальними” сучасниками і “парадокс Ман-
девіля” на тривалий час був забутий [3, c. 228-
270]. Після довготривалої перерви після забуття 
«парадоксу Мандевіля», політеконом Gary S. 
Becker був першим, хто відновив аргументацію 
класичної школи кримінології [30], але, правда, з 
«економічним» присмаком, суть якої полягає в 
тому, що людина стає злочинцем не тому, що її 
мотивація відрізняється від мотивації інших лю-
дей, а тому, що виходячи з аналізу витрат та ви-
год від власних дій вона робить інші висновки 
для прийняття своїх рішень. Так, він писав: «Дві 

важливих постаті в кримінології впродовж XVIII 
та ХІХ ст.ст. - Беккаріа та Бентам - свідомо вико-
ристовували економічне обчислення. Нажаль, цей 
підхід втратив підтримку за останні сто років та 
більшість моїх спроб можуть бути розцінені як во-
скресіння, модернізація та, таким чином, я споді-
ваюсь, удосконалення цих більш ранніх новаторсь-
ких досліджень» [15]. Нагадаємо, що ідея Ієремії 
Бентама felicific calculus – людина намагається 
отримати максимальне задоволення та відчути мі-
німальні страждання – було центральною для кри-
мінального права того часу [9, c. 50]. 

Нобелівський лауреат, провідний теоретик 
та найбільш послідовний провідник «економіч-
ного імперіалізму» Gary S. Becker в статті “При-
ватне життя і злодіяння: коментар” (1980) заявив, 
що покарання не тільки стримують вчинення 
злочину, а й мають прояв у різних видах. Так, на 
його думку, якщо сума штрафів дорівнює розміру 
очікуваної шкоди, яка заподіюється злочинами су-
спільству, інші покарання стануть необов’язко-
вими, у зв’язку з тим, що розмір злочинності став 
би невеликою соціальною проблемою. Особи ж, 
винні у вчиненні злочинів, засуджувались би до 
відповідних штрафів, і сплачені кошти могли б ви-
користовуватись як компенсація жертвам. Злочин-
ці “купували” б свої злочини так само, як купують-
ся кадилаки або стереосистеми [16, c. 823]. 

Злочин, на думку Becker-а, стає пробле-
мою, коли відповідні штрафи не можуть бути 
сплачені, можливо у зв’язку з тим, що злочинцям 
не вистачає ресурсів для компенсації суспільству 
шкоди від вбивства, роббері та інших злочинів. 
Додаткові методи, використані для стримування 
злочинів, включають такі покарання, як позбав-
лення волі або осуд, або заходи, як вплив на зли-
дні або інші “причини” злочинності. Додаткові 
методи обов’язкові, оскільки особи, які вчиню-
ють злочини, перекладають витрати на решту 
суспільства [16, c. 823]. Єдиний спосіб зменшити 
рівень злочинності – розкрити готування або 
“умисел” на вчинення злочину. Умисел може 
бути встановлений шляхом прослуховування те-
лефонних розмов, обшуками з метою знайти 
зброю, стеження за підозрюваними. Умисел мо-
же бути встановлений тільки шляхом вторгнення 
у приватне життя підозрюваних, яке може бути 
виправдане витратами, які покладаються на сус-
пільство злочинністю та попередньою поведін-
кою підозрюваних. Особи, у приватне життя 
                                                        
 «Кадилак» (Cadillac) -  марка автомобілів класу 
«люкс», яка належить концерну General Motors, другий 
по старшинству американський автовиробник після 
Buick і одна з найстаріших автомобільних марок у світі. 



С.І. Нежурбіда 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 117 

яких втрутились, висловили би протест не тільки 
тому що вони можуть оцінити своє приватне 
життя як “товар”, але також і тому, що приват-
ність життя підвищує можливість успішності 
вчинення ними злочинів [16, c. 823]. Якщо при-
ватність  життя оцінене як “товар”, повинен іс-
нувати баланс між попитом на товар та втручан-
ням у приватне життя з метою попередження зло-
діяння. Цей баланс визначає свободу урядових ор-
ганів, фірм, сімей втручатись у приватне життя 
осіб, які підозрюються у плануванні або вчиненні 
злодіяння. Баланс буде зміщений в сторону  прива-
тного життя у випадку, коли його ціна як товару 
зросте, або коли штрафи, альтруїзм та інші стри-
мувачі злодіяння стануть більш ефективними [16, 
c. 825-826]. До змісту терміну “фірма” Becker 
включає установи та інші приватні неприбуткові 
організації, урядові органи та осіб, які надають пе-
ревагу професійній та промисловій зайнятості, як і 
“комерційні” організації [13, c. 12]. 

«Смаки» є безспірними аксіомами поведінки 
людини. Сумним «смакам», наприклад - підпалу, 
можна протидіяти за допомогою примусової та ка-
ральної дії, але ці смаки, якщо їх носіями є повнолі-
тні, не можна змінити переконанням. Так, Becker та 
George J. Stigler висунули гіпотезу, що поширена 
та/або стійка людська поведінка може бути поясне-
на узагальненим обчисленням максимально спря-
мованої до користі поведінки [37, c. 76]. 

Becker стверджував, що багато важливих 
результатів поточної економічної теорії насправ-
ді не залежить від раціональної індивідуальної 
поведінки, що ці результати залежать від загаль-
ного принципу, який пов'язаний з набором мож-
ливостей, які включають як раціональну, так і 
ірраціональну поведінки [14, c. 82]. Як зазначав 
Becker, в його дослідженнях використовується 
економічний підхід до аналізу соціальних про-
блем, коло яких ширше тих, які зазвичай розгля-
даються економістами. На відміну від марксист-
ського аналізу, зазначав Becker, економічний пі-
дхід не стоїть на позиції, згідно якої особистості 
мотивовані виключно егоїзмом або матеріальною 
вигодою. Becker, “висмикуючи” економістів від 
вузьких, на його думку, припущень про его-
інтереси людини, вважав, що її поведінка керо-
вана набагато багатшим набором цінностей та 
переваг [17, c. 385]. 

Becker не був прихильником поглядів, що 
одні злочинці мають радикально різні мотивації 
ніж у інших злочинців. Він дослідив теоретичні 
та емпіричні положення про те, що поведінка 
злочинця раціональна (праці Бентама та Бекка-
ріа), підкреслюючи, що “раціональність” не 

означає у вузькому смислі матеріалізм. На його 
думку, встановлено, що багато людей стримува-
лись моральними та етичними міркуваннями і не 
вчиняли злочини навіть тоді, коли вони прино-
сили дохід та була відсутня небезпека викриття 
їх участі в них. Becker переконаний, що в такому 
випадку поліція та тюрми не обов’язкові. Раціо-
нальність же передбачає, що деякі особи стають 
злочинцями у зв’язку з фінансовими та іншими 
винагородами від вчинення злочину, порівняно з 
винагородами, які можна отримати від легальної 
роботи, враховуючи ще й ймовірність затриман-
ня та засудження, та тяжкість покарання [17, c. 
390]. В той же час Becker стверджував, що роз-
мір злочинності визначається не тільки раціона-
льністю та перевагами потенційних злочинів, а 
також економічним та соціальним середовищем, 
сформованим державними установками, вклю-
чаючи витрати на поліцію, покарання за різні 
злочини та можливості працевлаштування, на-
вчання в школі, програми професійної підготов-
ки. І, звісно, що легальна робота доступна по мірі 
того, як право, порядок та покарання є не-
від’ємною частиною економічного підходу до 
злочинності [17, c. 390]. На думку Becker-а, зага-
льні публічні витрати на боротьбу зі злочинністю 
можуть бути зменшені, зберігаючи математично 
очікуване покарання без змін, компенсуючи час-
тину витрат на пошук злочинців з істотним збі-
льшенням покарання до них же в якості засу-
джених. Тим не менш, особи які віддають пере-
вагу ризику, більше утримуються від вчинення 
злочину більшою можливістю засудження ніж 
тяжкими покараннями. У зв’язку з цим, оптима-
льна поведінка держави могла би збалансувати 
зменшення витрат на поліцію і суди, починаючи 
зі зменшення можливості ув’язнення, та віддання 
переваги злочинцями (в яких переважає ризик) 
меншій впевненості у покаранні [17, c. 390-391]. 
На ранніх стадіях свого дослідження злочиннос-
ті, Becker виявив, що злочинці витрачають кошти 
на придбання зброї та час на планування та вчи-
нення своїх злочинів, і такі витрати є соціально 
непродуктивними [17, c. 391]. Він вирахував вар-
тість вкраденого в доларах, визначив вартість 
джерел, якими потенційні жертви забезпечують 
власний захист від злочинності [17, c. 391]. 

На думку Becker-а, причиною, чому еконо-
мічний підхід до злочинності став таким впливо-
вим, є те, що такий же аналітичний апарат може 
бути використаний для дослідження всіх законів, 
включаючи законодавство про мінімальну заро-
бітну, законів про чисте повітря, інсайдерсько-
торгівельні та інші порушення законів безпеки, 
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та ухилення від сплати податків. Для прикладу 
він наводив практику комісії з призначення по-
карання США, яка однозначно використовує 
економічний аналіз злочинності для розробки 
правил, якими слід керуватись суддям при пока-
ранні порушників федеральних статутів [17, c. 
391; 38]. Штрафи, на думку  Becker-а, є перева-
жаючими над позбавленням волі, тому що вони 
можуть ефективно утримати від вчинення злочи-
нів, якщо злочинці мають достатні фінансові 
джерела. Більше того, штрафи більш ефективні 
ніж інші методи, оскільки витрати для злочинців 
є також доходом для держави. Becker вважає, що 
його полеміка щодо співвідношення штрафів та 
інших покарань знайшла своє продовження у 
працях Polinsky та Shavell-a [29], Posner-a [31]. 

В статті «Злочин і покарання: економічний 
підхід» Gary S. Becker використовує економіч-
ний аналіз для розробки оптимальних публічних 
та приватних установок проти неправомірної по-
ведінки. Змінні публічних витрат виражаються у 
витратах суспільства на поліцію, суди і т.ін., які 
дають змогу визначити можливість (probability - p) 
розкриття злочину, затримання злочинця та його 
засудження (f), та форму покарання: позбавлення 
волі, пробація, штраф і т.ін. Оптимальні значення 
цих змінних можуть бути обрані з врахуванням 
обмежень, накладених трьома рівняннями. Одне 
показує збитки, спричинені певною кількістю не-
правомірних дій - злочинів (Offenses - O), інше – 
витрати на досягнення заданого значення певної p, 
а третє – вплив змін у p та f на O [15, c. 207].  

Під “оптимальними” рішеннями Becker ро-
зуміє рішення, які мінімізують соціальну втрату 
в доході від вчинення злочинів. Ця втрата вира-
жається сумою шкоди, вартістю затримання та 
засудження, виконання призначеного покарання, 
та може бути мінімізована одночасно з враху-
ванням p, f та формуванням f, поки одна або бі-
льше з цих змінних будуть “зовнішніми” компе-
нсаціями. Оптимальні умови, які отримуються 
від мінімізації, мають численні цікаві наслідки, 
які можна показати декількома прикладами [15, 
c. 207]. Якщо виконання покарання буде досить 
витратним, як з пробацією, позбавленням волі, 
умовно-достроковим звільненням від відбування 
покарання, еластичність реакції злочинів з вра-
хуванням зміни у p в загальному, в рівновазі, по-
винна переважити врахування змін у f. Під цим 
розуміється, що, якщо вступ на шлях незаконних 
дій може бути пояснений моделлю вибору, яку 
економісти використовують для пояснення всту-
пу на шлях злочинних дій, то злочинці є “тими, 
хто обирає ризик”. Відповідно, незаконні дії “не 

окупляться” в тому сенсі, що отриманий реаль-
ний дохід буде меншим ніж міг бути отриманий 
менш ризикованими легальними діями. Висно-
вок про те, що “злочини не окупляться” є умо-
вою оптимальності і не є висновком про ефекти-
вність поліції або судів; насправді, він стосується 
всіх рівнів ефективності, настільки, наскільки 
оптимально значення p та f підходять до кожного 
обраного рівня [15, c. 208]. Якщо витрати були 
такими ж, оптимальні значення обох p та f були б 
більшими, більшою була би шкода, заподіяна 
злочином. Більше того, такі злочини, як умисне 
вбивство та зґвалтування розкривались б частіше 
та карались суворіше ніж “спокійні” злочини, як 
крадіжка авто та дрібна крадіжка. Підтвердження 
актуальних можливостей та покарань в Сполуче-
них Штатах достеменно відповідає цьому ре-
зультату аналізу оптимальності [15, c. 208]. 

Штрафи мають декілька переваг над інши-
ми покараннями: наприклад, вони зберігають 
ресурси, компенсують суспільству шкоду, а та-
кож карають злочинців, та спрощують визначен-
ня оптимальних p та f. Не дивно, що штрафи є 
найбільш загальним покаранням та зросли в зна-
ченні з плином часу. Злочинці, які не можуть 
сплатити штрафи, повинні бути покарані в інші 
способи, але аналіз оптимальності передбачає, 
що їх монетарна цінність буде меншою ніж 
штрафи. Помста, залякування, безпека, реабілі-
тація та компенсація є можливо більш важливі з 
багато чого потрібного та запропонованого 
впродовж історії. Поруч з ними, мінімізація соці-
альної втрати доходу може виглядати вузькою, 
банальною та навіть чудною. Безспірно, критерій 
доходу може бути корисно узагальнений декіль-
кома напрямами [15, c. 208]. 

Becker виразив очікувану користь від вчи-
нення правопорушення такого формулою: EU = 
(1 - p) x U (Y) + p x U (Y) - f) = U (Y – p x f), 

де EU – очікувана корисність (expected 
utility) від злочину, 

p – ймовірність засудження правопорушника, 
Y – доход від злочину, 
U – функція корисності (utility) злочинця, 
f – покарання за злочин. 
Згідно моделі Becker-а, потенційний зло-

чинець має лише дві альтернативи: 1) вибір зло-
чинної діяльності (при EU›0); 2) вибір законос-
лухняної поведінки (при EU‹0) [24, c. 3-4]. Зло-
чинці, вважає Becker, приймають повністю раці-
ональні рішення. Так, потенційний злочинець 
перевіряє в межах своїх інформаційних можли-
востей всі свої шанси і обирає таку дію, яка обі-
цяє йому при найменших витратах та особливо 
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при найменшому ризику покарання найбільшу 
вигоду в особистому плані [10, c. 239-240].  

Крім того, дослідження злочинності, які 
використовують економічний підхід стали, на 
думку  Becker-а, загальноприйнятими впродовж 
останньої чверті ХХ ст. Ці дослідження включа-
ють аналіз покарань з метою стримування зрос-
тання тяжкості злочинів (наприклад, для утри-
мання викрадача людини від вбивства жертви).  

Проведений аналіз поглядів Becker-а на 
причини злочину, дозволив нам дійти таких ви-
сновків: 1. Gary S. Becker є одним з основних 
представників «неокласичного» напряму теорій 
причин злочинності - економістом, а не криміно-
логом. 2. Його дослідження з застосуванням еко-
номічного аналізу злочинності (стосовно приро-
ди злочинної поведінки) несуть переважно тео-
ретичний характер і не підтверджені емпірично. 
3. З всього запропонованого Becker-ом, що має 
своєю основою «економічні міркування» несе, як 
вважать кримінологи, для кримінології лише об-
межену цінність [10, c. 244]. 
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S.I. Nezhurbida 
«NEOCLASSIC» ORIENTATION OF CRIME CAUSATION THEORIES: 

GARY S. BECKER’S VIEWS ON CAUSES OF CRIME 
Summary 

The author made an attempt to study Gary S. Becker’s views on causes of crime. The author concluded 
that Becker’s views have mainly theoretical nature and not empirically confirmed. Also, the author considers 
that all offered by Becker has scanty value for criminology. 

Кey words: Gary S. Becker, “Neoclassic” Orientation, Crime, Criminality, Cause, Rational Choice, 
Economic Approach. 
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«НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ ТЕОРИЙ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ: 

ВЗГЛЯДЫ GARY S. BECKER-А НА ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье сделана попытка проанализировать взгляды Gary S. Becker-a на причины преступле-

ния. Автор делает вывод о том, что взгляды Becker-а несут теоретический характер и не подтвержда-
ются эмпирически. Кроме того, автор считает, что все предложенное Becker-ом имеет для кримино-
логии ограниченную ценность. 

Ключевые слова: Gary S. Becker, «неоклассическое» направление, преступление, преступность, 
причина, рациональный выбор, экономический подход. 
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ЗАМАХ НА ЗЛОЧИН ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ СРСР 
 

Кримінальний Кодекс України 2001 року вперше визначив замах на злочин видом незакінченого злочи-
ну, законодавчо закріпив види замаху на злочин і передбачив спеціальні засади призначення покарання за неза-
кінчений злочин і за замах, зокрема. Однак проблема замаху на злочин залишається актуальною як у криміна-
льному праві, так і слідчій та судовій практиці.  

Ключові слова: стадії вчинення злочину, незакінчений злочин, готування до злочину, замах на злочин, за-
кінчений злочин. 

 
Постановка проблеми. Питання про кри-

мінальну відповідальність за незакінчений зло-
чин і, зокрема за замах, завжди було актуальним 
у вітчизняній кримінально-правовій науці. Однак 
у кримінально-правовій теорії протягом усієї іс-
торії її існування не було єдиної думки ані щодо 
визначення «поняття замаху на злочин», ані що-
до необхідності криміналізації його видів, а та-
кож щодо кримінально-правової оцінки такої 
злочинної діяльності. 

Ступінь наукової розробки. Починаючи з 
ХІХ ст. і до наших днів, у теорії кримінального 
права завжди приділялася значна увага дослі-
дженню інституту замаху на злочин. Дане пи-
тання досліджували такі вчені як: М.В. Гринь, 
М.Д. Дурманов, В.Д. Іванов, О.Ф. Кістяківський, 
А.П. Козлов, Г.Е. Колоков, Н.Ф. Кузнєцова, П. 
Лякуб, Г.В. Назаренко, А.І. Сітнікова, Н.С. Тага-
нцев, І.С. Тишкевич, П.Л. Фріс та інші.  

Мета статті полягає в тому, щоб на підс-
таві ґрунтовного аналізу норм радянського кри-
мінального законодавства  проаналізувати по-
няття, ознаки, види й особливості кримінальної 
відповідальності за замах на злочин. 

Виклад основного матеріалу. Великий 
науковий потенціал теорії дореволюційного 
кримінального права зробив значний вплив на 
радянське кримінальне законодавство. Останнє, 
будучи соціалістичним за своїм характером (іде-
ологією), не тільки формально, але в переважаю-
чій частині і змістовно, сприйняло багатющий 
багатовіковий досвід, відображений у норматив-
них розпорядженнях свого «попередника» [11, 
с.10; 13, с.112]. Радянське законодавство продо-
вжувало приділяти увагу незакінченому злочину 
взагалі і замаху на злочин, зокрема.  

У перші роки радянської влади криміналь-
на законотворчість у Росії здійснювалася пере-
важно у вигляді окремих нормативних актів (де-
кретів, ухвал, інструкцій), які встановлювали ві-
дповідальність за вчинення конкретних видів 
злочинів. Проте в деяких з них містилися і норми 

Загальної частини кримінального права. Та за-
уважимо, що в перелічених нормативних актах 
не проводилося розмежування між готуванням 
до злочину і замахом на злочин, вони охоплюва-
лися єдиним терміном “спроби” вчинити який-
небудь злочин і кримінальна відповідальність 
встановлювалася за попередню злочинну діяль-
ність в цілому. А в наступних нормативних актах 
з даного приводу робилися спеціальні вказівки. 
Так, у декретах РНК  “Про хабар” і “Про спеку-
ляцію” вказувалося, що винні в замаху на отри-
мання чи давання хабара, а також на спекуляцію 
караються як за закінчений злочин [12, с.135].  
Так, замах на злочин виокремлювався із попере-
дньої злочинної діяльності як самостійний вид і 
встановлювався принцип караності замаху  як 
закінченого злочину.   

Важко погодитися з твердженням А.А. Гер-
цензона, що відповідальність за замах на злочин 
була встановлена в декретах, які передбачають 
особливо небезпечні злочини, боротьбу з якими 
держава вважала доцільним посилити шляхом 
встановлення караності не тільки закінченого зло-
чину, але і замаху [1, с.153]. Адже, на нашу думку, 
кримінальне законодавство радянського періоду 
спеціально визначало відповідальність за обмежене 
коло злочинів, при цьому це законодавство вихо-
дило із положень, що суспільно небезпечне готу-
вання до злочину і замах на злочин, у принципі, 
повинні тягнути кримінальну відповідальність. 

Спеціальна вказівка в законі про караність 
замаху на деякі види злочинів була зроблена тому, 
що на практиці могли виникнути сумніви відносно 
суспільної небезпеки і караності таких дій, як, на-
приклад, вимагання хабара чи давання хабара, ку-
півля товарів з метою подальшого перепродажу та 
ін. Вказівка у законі на кримінальну відповідаль-
ність за готування і замах у цих випадках, відпові-
дно, орієнтувала суди і давала можливість прави-
льно визначати злочинність і караність таких форм 
попередньої злочинної діяльності. 
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Однак використання в Україні Російського 
законодавства суттєво обмежувало можливості 
розробки й запровадження національного зако-
нодавства, в тому числі кримінального [2, с.18].  

Особливе значення для подальшого розвитку 
кримінального права України мали “Керівні начала 
з кримінального права РС ФРР” (у подальшому 
Керівні начала) 1919 р., створені на основі узагаль-
нення практики діяльності судів і трибуналів. Згід-
но із теорією «соціальних функцій права», яка на-
була в даний період широкого розповсюдження, 
нове кримінальне право повинно формуватися за 
принципом доцільності, який протиставлявся 
принципу законності [9, с.271].  

Керівні начала фактично являли собою 
лише Загальну частину Кримінального кодексу. 
Ними вперше на законодавчому рівні достатньо 
чітко сформульовано концепцію у сфері бороть-
би зі злочинністю.  

Однак за своєю структурою Керівні начала  
1919 р. успадковували багато рис, властивих Зага-
льній частині дореволюційного кримінального за-
конодавства. Керівні начала помітно поступалися 
попередньому кримінальному законодавству.   

У розділі 4 Керівних начал “Про стадії 
вчинення злочину” вперше в радянському кримі-
нальному законодавстві закріплене поняття за-
маху на злочин: “Замахом на злочин визнається 
дія, яка спрямована на вчинення злочину, якщо 
винний виконав усе, що вважав за необхідне для 
реалізації умислу, але злочинний результат не 
настав з причин, які від нього не залежать” 
(ст.18). Тут же, у статті 20 Керівних начал підк-
реслювалося: “стадія реалізації умислу вчинюва-
ного злочину сама по собі не впливає на міру 
репресії, яка визначається ступенем небезпечно-
сті злочинця” [1, с.59]. Аналіз даного визначення 
дозволяє зробити висновок про те, що законода-
вець використовує об’єктивний критерій для ви-
рішення питання про завершеність злочину. За-
конодавчо закріплене поняття замаху на злочин 
не передбачало безпосередньої спрямованості 
дій на вчинення злочину (що давало привід від-
носити до них підготовчі дії до вчинення злочи-
ну), а також, як правильно зазначив І.С. Тишкевич, 
було надто вузьким, оскільки не враховувало, що 
при вчиненні злочинів замах на злочин може ви-
ражатися не тільки у виконанні всіх необхідних 
для настання злочинного наслідку дій, але й у ви-
конанні лише частини таких дій [14, с.91]. Тобто за 
змістом таке поняття охоплює тільки закінчений 
замах.  

Наголосимо, що, незважаючи на новий по-
гляд стосовно стадій вчинення злочину, який ха-

рактеризується в однакові правовій оцінці замаху із 
закінченим злочином, при призначенні покарання 
замах не мав самостійного значення, однак міг бу-
ти врахований за розсудом суду при визначенні 
ступеня завершеності діяння. Саме тому після при-
йняття Керівних начал продовжувалися видаватися 
декрети, які поряд з визначенням конкретних скла-
дів злочину містили окремі положення і Загальної 
частини, в тому числі і з приводу питань, що сто-
суються незакінчених злочинів.  

Водночас очевидне й інше: Керівні засади 
не тільки синтезували, а й до певної міри збага-
тили накопичений раніше досвід побудови осно-
воположних інститутів кримінального права. Ке-
рівні засади 1919 р. стали прототипом Загальної 
частини Кримінального кодексу України 1922 р. 

Кримінальний кодекс УСРР побудовано на 
основі КК РСФРР 1922 р.,  який фактично був 
ідентичним КК РСФРР [4, с.5]. Порівняно з ра-
ніше чинним кримінальним законодавством 
Кримінальний кодекс України 1922 р. не тільки 
передбачив у своєму складі Загальну й Особливу 
частини, а й надав останнім більш високий стру-
ктурний статус. За компактністю КК 1922 р. ра-
зюче відрізнявся від попереднього кримінально-
го законодавства СРСР. На думку Н. Ф. Кузне-
цової [7, с. 119], зі всіх відомих світовій історії 
це був найкоротший кодекс. 

У кримінальному кодексі РСФРР 1922 ро-
ку поняття замаху на злочин суттєво відрізняло-
ся від визначення закріпленого в Керівних нача-
лах. Так, стаття 13 Кримінального кодексу 
РСФРР 1922р. визначала замах як “дію, яка 
спрямована на вчинення злочину, якщо суб’єкт 
не виконав усе те, що було необхідним для реалі-
зації наміру, або, коли незважаючи на виконання 
ним усього, що він вважав за необхідне, злочин-
ний наслідок не настав з причин, які не залежать 
від нього” [15, с.45]. У даному визначенні зако-
нодавчо закріплено не тільки закінчений замах, 
але і замах на злочин, при якому винний не все 
вчинив для реалізації свого умислу, тобто неза-
кінчений замах. У цьому визначенні суть замаху 
як незакінченого злочину законодавець відобра-
жає і допускає ту саму помилку спрямованості 
дій на вчинення злочину. Крім того, дане визна-
чення не позбавлене і певних неточностей. Так, 
по-перше, даремно законодавець використав те-
рмін “намір” замість загальноприйнятого оформ-
лення суб’єктивного відношення  у формі вини 
(умислу); по-друге, при спробі законодавчого 
визначення закінченого і незакінченого замаху 
законодавець застосував до першого об’єктивну 
підставу виділення (суб’єкт не виконав усього 



М.Д. Дякур 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 618. Правознавство. 123 

того, що було необхідне), а до другого – 
суб’єктивну підставу (виконав усе, що вважав за 
необхідне), що є грубим порушенням формаль-
но-логічних правил класифікації. Така різниця 
ускладнювала роботу слідчих і судових органів. 
На різницю критеріїв при розмежуванні замаху 
на закінчений і незакінчений указували й інші 
автори [10, с.76; 8, с.13].  

Кримінальний кодекс визначав, що кримі-
нальна відповідальність за замах на злочин на-
стає, як і за закінчений злочин. Однак при приз-
наченні покарання суд повинен враховувати від-
сутність або малозначність шкідливих наслідків. 
У статті 14 Кримінального кодексу зазначалося, 
що “замах, не доведений до кінця за власним  
спонуканнями особи карається за той злочин, 
який ним фактично вчинений”. Дане положення 
мало велике практичне значення для попере-
дження злочинів.  

У цілому, незважаючи на наголошених не-
доліках норм про замах на злочин, КК України 
1922 р. мав велике значення для подальшого 
вдосконалення кримінального законодавства 
стосовно поняття та особливостей кримінальної 
відповідальності за вчинення замаху на злочин. 

Відповідно до Конституції СРСР 1924 р., у 
фундамент «піраміди» кримінального законодав-
ства покладено прийняті 31 жовтня 1924 р. «Ос-
новні начала кримінального законодавства Сою-
зу РСР і союзних республік». У них акумулюва-
лися єдині для всієї держави принципи, поняття 
й інститути кримінального права [17, с.124].  

Основні начала кримінального законодав-
ства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. за-
фіксували новий, не надто вдалий підхід до про-
блем незакінченої злочинної діяльності. Так, за-
мість поняття готування до злочину і замаху на 
злочин була розроблена загальна формула попе-
редньої злочинної діяльності «розпочатого, але 
не закінченого злочину» [12, с.4]. Кримінальна 
відповідальність за замах і готування настає як і 
за закінчений злочин. При цьому не було перед-
бачено обов’язкове пом’якшення покарання у 
випадках, якщо злочинною діяльністю не були 
спричинені шкідливі наслідки. Однак, при приз-
наченні покарання суди повинні враховувати 
ступінь суспільної небезпеки особи та ступінь 
реалізації умислу.  

8 червня 1927 р. прийнято Кримінальний 
кодекс УРСР, який, незважаючи на численні змі-
ни, майже 30 років відтворював кримінально-
правову політику України.  

Наголосимо, що Кримінальний кодекс 
Української РСР 1927 р. уперше закріпив розго-

рнуте поняття замаху на злочин. Так, замахом на 
злочин є діяння, яке спрямоване на вчинення 
злочину, коли особа не виконала все, що вважала 
за необхідне для реалізації свого умислу, так і 
коли особа виконала все, що вважала за необхід-
не, але злочинний результат не настав з незалеж-
них від неї причин (ст.16) [16, с.9].  Однак кримі-
нальний закон не передбачав обов’язкового 
пом’якшення покарання за вчинення незакінченого 
злочину. Аналіз судової практики цього періоду 
свідчить про те, що за вчинення замаху на злочин 
вона встановлювала менше покарання, ніж за за-
кінчений злочин. Поряд із цим, залежно від суспі-
льної небезпеки злочинця, суд міг призначити рів-
нозначне покарання як за закінчений, так і за замах 
на злочин, вважаючи, що суспільна небезпечність 
злочинця не змінюється залежно від досягнення чи 
недосягнення ним злочинних наслідків. 

Важливе значення для подальшого розвитку й 
удосконалення законодавства про замах на злочин 
мав прийнятий 28 грудня 1960 р. Кримінальний ко-
декс УРСР (введений у дію з 1 квітня 1961 р.). 

За Кримінальним кодексом Української 
РСР 1960 р., а саме ч.2 ст.17,  “замахом на зло-
чин є умисна дія, яка безпосередньо спрямована 
на вчинення злочину, якщо при цьому злочин не 
було доведено до кінця з причин, що не залежали 
від волі винного” [5, с.69]. Покарання за замах на 
злочин призначається за законом, який передба-
чає відповідальність за даний злочин (ч.3 ст.17) 
[6, с.136]. Визначаючи принципи призначення 
покарання за незакінчений злочин, закон устано-
влює, що при призначенні покарання суд врахо-
вує характер і ступінь суспільної небезпечності 
дій, вчинених винним, ступінь здійснення зло-
чинного наміру і причин, через які злочин не бу-
ло доведено до кінця.   

На думку автора, норма про замах на зло-
чин за КК УРСР 1960 р. у порівнянні з КК УРСР 
1927 р. містила певні новели: по-перше, це вказі-
вка на умисну дію, яка безпосередньо спрямова-
на на вчинення злочину; по-друге, при призна-
ченні покарання суду необхідно враховувати ха-
рактер і ступінь суспільної небезпечності дій, 
вчинених винним, ступінь здійснення злочинно-
го наміру і причин, через які злочин не було до-
ведено до кінця. Однак норма про замах на зло-
чин містила і певні недоліки, до яких можна від-
нести те, що замахом на злочин визнавалася 
тільки дія і те, що покарання за замах установ-
лювалося,  як і за закінчений злочин. 

Висновки. Розвиток норм про замах на 
злочин у кримінальному законодавстві СРСР ха-
рактеризувався тенденцією законодавчого його 
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закріплення, а покарання призначалось у менших 
розмірах, ніж за закінчений злочин. Норма про 
замах на злочин була значно удосконалена і роз-
ширена, адже саме дискусії з приводу поняття й 
особливостей кримінальної відповідальності 
сприяли теоретичній розробці даного поняття. 
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ATTEMPT UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE USSR 

Summary 
Criminal Code of Ukraine in 2001 first identified the attempted offense type pending crime legislation consolida-

ted views of attempt to commit a crime and provided special principles of sentencing for  unfiished crime and assault in 
particular. However, the problem of attempted crime is relevant both in criminal law and investigative and judicial practice. 

Key words: stages of the crime, unfinished crime, preparation for the crime, attempted crime, ending crime. 
 

М.Д. Дякур 
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЗА УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СССР 

Аннотация 
Уголовный Кодекс Украины 2001 года впервые определил покушение на преступление видом незаконченно-

го преступления, законодательно закрепил виды покушения на преступление и предусмотрел специальные основы 
назначения наказания за незаконченное преступление и за покушение, в частности. Однако, проблема покушения на 
преступление остается актуальной как в уголовном праве, так и следственной и судебной практике.  

Ключевые слова: стадии совершения преступления, неоконченное преступление, приготовление к прес-
туплению, покушение на преступление, оконченное преступление. 
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ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 
 

Досліджено поняття суб’єкта злочину, адже суб’єкт злочину в кримінальному законодавстві – це один з 
обов’язкових елементів складу злочину. У кримінально-правовій теорії суб’єктом злочину визнається особа, яка 
володіє сукупністю ознак, що дають підстави для її притягнення до кримінальної відповідальності. Саме тому, 
відсутність суб’єкта злочину виключає наявність складу злочину і зумовлює відсутність підстав для притягнен-
ня особи до кримінальної відповідальності. 

Ключові слова: суб’єкт, ознаки суб’єкта, фізична особа, юридична особа, злочин. 
 

Постановка проблеми. Cклад злочину – 
це юридична конструкція, що являє собою сис-
тему об’єктивних і суб’єктивних ознак, визначе-
них у Кримінальному кодексі, які в сукупності 
визначають суспільно-небезпечне діяння як зло-
чин. Склад злочину являє собою систему об’єк-
тивних і суб’єктивних ознак, які повинні бути 
вичерпними, необхідними та достатніми. 

Суб’єкт злочину, поряд з об’єктом, об’єк-
тивною та суб’єктивною сторонами, є обов’яз-
ковим і самостійним елементом будь-якого скла-
ду злочину. Відсутність суб’єкта виключає наяв-
ність складу злочину загалом і зумовлює відсут-
ність підстав для притягнення особи до криміналь-
ної відповідальності. Ознаки, що характеризують 
суб’єкта, нерозривно пов’язані з усіма іншими 
елементами складу злочину. Саме своїм суспільно 
небезпечним діянням (об’єктивна сторона злочину) 
суб’єкт завдає шкоди об’єкту посягання, діючи при 
цьому винно (суб’єктивна сторона).  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Актуальність даної теми підтверджує і ступінь її 
наукової розробки. Питанням, пов’язаним з дос-
лідженням суб’єкта злочину присвячено чимало 
праць, серед яких можна назвати праці таких 
вчених, як: О.А. Герцензона,  В.А. Клименка, 
Н.Ф. Кузнєцової, М.Й. Коржанського, П.С. Ма-
тишевського, М.І. Мельника, А.С. Никифорова, 
В.С. Орлова, В.Г. Павлова, А.А. Піонтковського, 
М.С. Таганцева, А.Н.  Трайніна, М.Д.  Шарго-
родського, М.І.  Хавронюка, та інших.  

Мета статті полягає у дослідженні та ана-
лізі змісту поняття суб’єкта злочину. 

Виклад основного матеріалу. Суб’єкт 
злочину – це не абстрактне юридичне поняття, 
яке існує поза часом і простором, а людина, яка 
живе в суспільстві і вчиняє суспільно-небезпечні 
протиправні дії. 

КК України встановлює, що суб'єктом зло-
чину є фізична осудна особа, яка вчинила злочин 
у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може 

наставати кримінальна відповідальність (ч. 1 ст. 
18 КК України). 

 Суб'єкт злочину одне із ключових понять 
кримінально-правової науки, яке висвітлюва-
лось, починаючи із праць дореволюційних вче-
них, видатних юристів і закінчуючи сучасними 
дослідженнями. Проте, еволюція наукових знань 
про суб'єкта злочину не привела вчених до сталої 
теоретичної моделі даного поняття. 

Поняття «суб'єкт злочину» пройшло трива-
лий шлях еволюції від визнання як суб'єкт не 
тільки людей, але й тварин, неживих предметів і 
до розуміння того, що до даної категорії можуть 
відноситися тільки люди. 

У юридичній літературі можна знайти до-
сить багато визначень суб'єкта злочину. Ще М.С. 
Таганцев писав: «...в юридичному розумінні фі-
зична особа може бути суб’єктом злочину, коли 
вона характеризується сукупністю   біологічних 
ознак, які визначають її осудність чи неосуд-
ність» [11, с.78].  

Н.С. Лейкіна й Н.П. Грабовська розглядали 
як суб'єкта злочину фізичну, осудну особа, яка 
досягла певного віку [13, с.56]. Правильно від-
значивши необхідність наявності в суб'єкта та-
ких ознак як осудність і досягнення віку настан-
ня кримінальної відповідальності, вони не позна-
чили їх зв'язок з  можливістю вчинення злочин-
ного діяння. 

На думку окремих вчених, суб'єктом зло-
чину в кримінальному праві є фізична особа, яка 
вчинила передбачене кримінальним законом су-
спільно небезпечне діяння і яка характеризується 
визначеними в законі ознаками [8, с.87]. Варто 
відзначити, що дане визначення також не безспі-
рне. Оскільки домінуючий в кримінальному пра-
ві підхід, що суб'єктом злочини може бути тільки 
фізична особа, останнім часом ставиться під 
сумнів. Крім цього, незрозуміло якими ознаками 
повинен володіти суб'єкт, адже диспозиції бага-
тьох кримінально-правових норм містять ознаки, 
властиві тільки окремим категорії осіб, а не всім. 
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Ще одне визначення дає С.В. Бородін: «су-
б'єктом злочини може бути не будь-яка особа, а 
тільки та, яка відповідно до кримінального зако-
ну характеризується певними ознаками [1, с.67]. 
До них відносяться встановлені законом вік, при 
досягненні якого можлива кримінальна відпові-
дальність і осудність». Дійсно, адже, не будь-яка 
особа може бути суб'єктом злочину, а тільки та, яка 
не тільки володіє певними ознаками, які визначені 
в законі, але й, вчинила передбачене кримінальним 
законом суспільно небезпечне діяння. 

Н.Ф. Кузнєцова і Ю.М. Ткачевський ви-
знають суб'єктом злочину особу, яка вчинила 
умисне чи необережне суспільно небезпечне ді-
яння, передбачене кримінальним законом, яка 
досягла встановленого  віку, осудна, а в окремих 
випадках наділена спеціальними ознаками, які 
зазначені у відповідній нормі [7, с.69]. Істотним 
недоліком даного визначення є те, що воно містить 
ознаки суб'єктивної сторони складу злочину. 

Суб’єктом злочину, за визначенням П.С. 
Матишевського, вважається фізична особа, яка 
вчинила заборонене кримінальним законодавст-
вом діяння у віці, з якого може настати криміна-
льна відповідальність, і яка усвідомлювала сус-
пільну небезпечність такого діяння і керувала 
ним [9, с.123]. 

Аналогічного погляду щодо поняття 
суб’єкта злочину притримуються В.Я. Тацій, 
М.Й. Коржанський та інші автори [12, с.67; 5, 
с.79]. На нашу думку, наведене визначення 
суб’єкта злочину не зовсім повне, оскільки воно 
фактично цитує положення ст. 18 КК України. У 
той же час, ст. 20 КК України містить положен-
ня, згідно з яким «підлягає кримінальній відпові-
дальності особа, визнана судом обмежено осуд-
ною, тобто така, яка під час вчинення злочину 
через наявний у неї психічний розлад, не була 
здатна повною мірою усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) та (або) керувати ними». 

Таким чином, більш повним визначенням 
поняття «суб’єкт злочину» слід вважати фізичну 
осудну або визнану в установленому законом 
порядку обмежено осудною особу, яка вчинила 
заборонене кримінальним законодавством діяння 
у віці, з якого відповідно до КК України може 
наставати кримінальна відповідальність.   

Слід зазначити, що встановлення криміна-
льної відповідальності за вчинений злочин лише 
фізичних осіб означає, що суб’єктом злочину не 
може бути юридична особа (установа, підприєм-
ство, організація). Питання щодо кримінальної 
відповідальності юридичних осіб є дискусійним. 
Пропозиції, які зустрічалися в юридичній літера-

турі, стосовно передбаченої у КК України кримі-
нальної відповідальності юридичних осіб не 
отримали підтримки законодавця. Інститут кри-
мінальної відповідальності юридичних осіб існує 
у  Канаді, Нідерландах, Республіці Молдова Ли-
товської Республіки, Англії, США, Франції і т. д.  

Доцільність запровадження кримінальної 
відповідальності юридичних осіб дискутується в 
науковій літературі. На позитивному вирішенні 
цього питання наполягають Г.І. Агафонов, 
Е.М. Жевлаков, С.Г. Келіна, А.В. Наумов, 
А.С. Нікіфоров, П.Ф. Повеліцина, П.А. Свєтачєв, 
В.М. Смітієнко та ін. [10, с.20]. 

На підтримку ідеї кримінальної відповіда-
льності юридичних осіб висловлюються такі ар-
гументи. По-перше, призначення кримінального 
покарання, і перш за все штрафів, що застосову-
ються до юридичної особи в значно вищих роз-
мірах, ніж до фізичної особи, має на меті зробити 
економічно невигідним зайняття протиправною 
діяльністю. По-друге, вирішення питання про 
стягнення таких штрафів із юридичної особи в 
межах, зокрема, адміністративного провадження, 
визнається недоцільним, оскільки, суспільна не-
безпека наслідків такої протиправної діяльності 
юридичної особи значно вища за суспільну небе-
зпеку адміністративних правопорушень.  

На думку А.С. Нікіфорова несприйняття 
кримінальної відповідальності юридичних осіб 
пояснюється перш за все інерцією мислення, яка 
традиційно асоціює кримінальну відповідаль-
ність тільки з фізичною особою.  Науковець пи-
ше, що кримінальне право тут не «працює», 
оскільки стосовно корпорації не можна реалізу-
вати органічно йому притаманну репресивну фу-
нкцію – позбавлення або істотне обмеження ос-
новних благ людини (честі, гідності, життя, волі, 
власності тощо).  

Н.О. Гуторова стверджує, що аргументи, 
наведені прибічниками ідеї кримінальної відпо-
відальності юридичної особи, не можна вважати 
достатніми для відмови від принципу відповіда-
льності винної особи за вчинення нею суспільно 
небезпечного діяння. Навряд чи можна визнати 
особистою кримінальну відповідальність юриди-
чної особи, оскільки  особиста відповідальність 
можлива лише стосовно винної особи, якою, на 
думку і прибічників, і противників цієї позиції, 
юридична особа бути не може [3, с.279-280].  

С.Б. Гавриш виступив з критикою визнання 
юридичної особи суб’єктом злочинів. На думку 
цього науковця, неприйнятність для українського 
кримінального законодавства такого рішення 
зумовлюється низкою чинників: по-перше, кри-
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мінальний закон не містить особливих правил і 
принципів, які б забезпечували можливість при-
тягнення до відповідальності юридичної особи; 
по-друге, юридична особа як правовий вираз ор-
ганізаційних форм діяльності осіб фізичних є 
інструментом, засобом її здійснення, у зв’язку з 
чим застосування  кримінально-правових санкцій 
до юридичних осіб є лише прихованою формою 
розправи з фізичними особами, дії яких або не 
підлягають індивідуалізації, або мають інші цілі; 
по-третє, кримінальна відповідальність юридич-
ної особи не відповідає принципу особистої від-
повідальності винної особи, а отже, це неминуче 
спричинить притягнення до кримінальної відпові-
дальності й невинних; по-четверте, притягнення до 
кримінальної відповідальності як юридичної особи 
в цілому, так і фізичної, винної в  прийнятті проти-
правного рішення, призведе до подвійної відпові-
дальності за один і той самий злочин, що є непри-
пустимим [2, с.520-527]. Н.О. Гуторова вважає ці 
аргументи цілком переконливими й такими, що 
заслуговують на підтримку.   

О.О. Дудоров зазначає, що принцип особи-
стої, персональної відповідальності за злочин, 
вчинений винувато, є важливим досягненням 
людської цивілізації, від якого не варто відмов-
лятися навіть з огляду на деякі міжнародно-
правові рекомендації та багатий, але досить не-
однозначний зарубіжний досвід.  

На наш погляд, слід підтримати точку зору 
науковців, які вважають недоцільним введення в 
Україні інституту кримінальної відповідальності 
юридичних осіб. У вітчизняній кримінально-
правовій доктрині є усталеним визначення по-
няття вини як психічного ставлення особи до 
вчинюваної дії чи бездіяльності та її наслідків. 
Юридична особа – це, безумовна, абстрактна конс-
трукція, або, як зазначає А.С. Нікіфоров, «юридич-
на фікція» [10, с.17]. Природно, що в цієї «конс-
трукції» не може бути психічного ставлення до 
суспільно небезпечного діяння, бо воно притаман-
не тільки людині, яка вчиняє це діяння, будучи з 
кримінально-правової точки зору службовою осо-
бою. Таким чином, у разі притягнення до криміна-
льної відповідальності юридичної особи ми повер-
немося до об’єктивного ставлення у вину.  

Висновки. У ст. 18 КК України чітко вста-
новлено, що суб’єктом злочину є фізична  особа. 
До речі, тільки фізичні особи притягуються до 
кримінальної відповідальності в Азербайджані, 
Вірменії, Казахстані, Таджикистані, Естонії, Ро-
сії та інших країнах. Українське кримінальне 
право сформувалося і має тільки йому властиві 
специфічні ознаки, які апробувалися на території 

нашої держави протягом тривалого часу та пози-
тивно себе зарекомендували. Для того, щоб на за-
конодавчому рівні врахувати розглянуту теорію, 
варто повністю перебудувати концепцію українсь-
кого кримінального права (зокрема, загальне вчен-
ня про злочин, про принципи суб’єктивного зо-
бов’язання тощо), що може призвести до втрати 
ним багаторічних доробків та плюсів. 
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CRIME COMMITTER NOTION 
 

Summary 
Article is devoted to the notion of the perpetrator. After all, an offense in criminal law - is one of the 

required elements of the crime. In criminal-law theory of the subject of crime is a person who has a set of 
features that give reasons for its criminal prosecution. Therefore, no perpetrator excludes the existence of a 
crime and makes no grounds for bringing people to justice. 

Key words: entity features entity, individual, legal entity crime. 
 

С.В. Чорней 
ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

Исследовано понятие субъекта преступления, ведь субъект преступления в уголовном законо-
дательстве - это один из обязательных элементов состава преступления. В уголовно-правовой теории 
субъектом преступления признается лицо, которое владеет совокупностью признаков, которые дают 
основания к ее привлечению к уголовной ответственности. Именно поэтому, отсутствие субъекта 
преступления исключает наличие состава преступления и предопределяет отсутствие оснований для 
привлечения лица к уголовной ответственности. 

Ключевые слова: субъект, признаки субъекта, физический лицо, юридическое лицо, преступление. 
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ФУНКЦІЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 
Розкриваються функції правосвідомості, яка формує наміри людей реалізувати свої різнобічні інтереси 

шляхом установлення певного порядку в суспільстві, оскільки правосвідомість впливає на право через мотива-
цію поведінки індивідів, стаючи важливим інструментом реалізації правових норм. 

Ключові слова: правосвідомість, система функцій, право, пізнавальна функція, регулятивна функція, тво-
рча функція, культурні особливості правосвідомості, професіоналізм, правовий світогляд. 

 
Постановка проблеми. Правосвідомість 

працівників органів внутрішніх справ – це від-
дзеркалення у свідомості професійної групи – 
персоналу органів підрозділів внутрішніх справ – 
чинного права України, оцінок у правових понят-
тях і категоріях посадових прав, обов’язків, забо-
рон, дозволів, юридично значущих фактів і видів 
відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання службового обов’язку, інших урегульо-
ваних правом відносин та уявлень про бажаність 
правових розпоряджень. В умовах побудови право-
вої держави зростають вимоги до рівня правосві-
домості працівників органів внутрішніх справ. Ві-
дповідно до цієї тенденції, на перший план висува-
ється необхідність постійно підвищувати, розвива-
ти й удосконалювати правосвідомість працівників 
органів внутрішніх справ України. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Значний внесок у дослідження даної наукової 
проблеми зробили такі вчені, як Б. Ананьєв, Т. 
Андрусяк, В. Бабаєв, В. Бабкін, Л. Божовіч, О. 
Бодальов, І. Ільїн, С. Комаров, В. Копєйчиков, В. 
Котюк, В. Лазарєв, М. Матузов, А. Малько, О. 
Мельничук, С. Рубінштейн, В. Столін, І. Чесно-
кова, Є. Шорохова. 

Мета даної статті полягає у дослідженні 
функцій правосвідомості працівників органів 
внутрішніх справ, адже система функцій права 
має специфічну мету, цінності, настанови, а та-
кож характерні засоби їх утілення в реальність, 
тому в змістовому аспекті функціональна харак-
теристика права й правосвідомості – це лише по-
вторення того, що говориться про інші форми 
суспільної свідомості. 

Виклад основного матеріалу. Під функція-
ми правосвідомості належить розуміти способи 
ідеального буття людини й суспільства, які сприя-
ють реалізації основних напрямків і цілей права, 
збереженню й розвитку права як системи. Функції 
правосвідомості можна зрозуміти за результатами 
діяльності її суб’єктів. 

До основних функцій правосвідомості, на 
нашу думку, можна віднести відображальну, ре-
гулятивну і творчу. Всі інші розрізняються в ме-
жах трьох названих, і залежно від рівня конкрет-
ності, аналізу питання може бути виокремлено 
досить багато функцій. 

Суть відображальної функції полягає в то-
му, щоб відтворити явища правової реальності, 
чинне право за допомогою певної суми знань, 
понять, уявлень, оцінок, поглядів тощо. 

Засобами пізнавальної функції у правосві-
домості виробляється певна сума правових знань 
(ідей, категорій, поглядів, уявлень, тощо), яка є 
результатом інтелектуальної діяльності [3, с. 
386-387]. За її допомогою правосвідомість фор-
мує розуміння права не на основі безпосередньо 
видимого в повсякденній практиці, в безпосере-
дньому оточенні людини (інакше таке пізнання 
не дуже відрізнялося б від відображення), а на 
основі виявлення закономірностей правового 
життя, прихованих від безпосереднього сприй-
няття рушійних сил, механізмів і засобів. 

Але правові знання завжди збуджують у 
людини певне ставлення, тобто оцінювання. 
Оцінювальна функція породжує певне емоційне 
ставлення особи до різних сторін і явищ право-
вого життя на основі досвіду і правової практи-
ки. Емоційне ставлення відображається при ви-
значенні вагомості державних знань у конкрет-
ній ситуації чи в перспективі з погляду індивіда, 
групи, суспільства. До змісту правосвідомості 
належать чотири види оцінювання: права (його 
принципів, норм, інститутів); правової поведінки 
суб’єктів, об’єктів діяльності (злочинів, злочинців, 
правопорушників); правоохоронних органів (про-
куратури, адвокатури, суду, юстиції, органів внут-
рішніх справ і їхньої діяльності). Результатом оцін-
ки є визнання поведінки правомірною чи проти-
правною, а якщо протиправну поведінку демон-
струє спеціальний суб’єкт (посадова особа, праців-
ник правоохоронних органів на службі чи у зв’язку 
зі службою), також порушенням законності. 
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Рефлексивна функція пов’язана з інтелек-
туальним самоконтролем, з освоєнням суб’єктом 
правової реальності, з процесами самосвідомості, 
крім того вона передбачає самооцінку людиною 
своєї правової поведінки. Правова рефлексія тіс-
но пов’язана зі здійсненням творчої функції пра-
восвідомості. 

Регулятивна функція є центральною систе-
мою серед функцій правосвідомості з урахуван-
ням саме її природи. Регулювання означає, з од-
ного боку, спрямування до дії, наказ чи стимуля-
цію відповідного вчинку, поведінки, з іншого – 
встановлення меж поведінки, заборона виходити за 
ці межі. Названа роль правосвідомості випливає, 
передусім, з основного соціального призначення 
права – регулювати діяльність людей у різних ви-
дах суспільних відносин відповідно до державної 
волі народу, вираженої в законі, яка забезпечує ба-
ланс інтересів особи, суспільства й держави. 

Правосвідомість відіграє регулятивну роль 
у процесі правореалізації, в тому числі у процесі 
вирішення юридичних справ, прийняття правоза-
стосовних актів, усіх видів конкретних юридич-
них рішень. Тут діє професійна юридична право-
свідомість [4, с. 173-175]. 

Одна з особливостей правосвідомості поля-
гає в тому, що вона є нормативною, зобов’язує до 
певних дій на основі й за результатами співвідно-
шення можливих варіантів поведінки з правовими 
принципами та нормами. Нормативне вираження 
суспільних цілей та інтересів, прав і обов’язків 
громадян є змістом нормативної функції правосві-
домості як різновиду регулятивної функції. 

Та оскільки право має не тільки норматив-
ну, а й ціннісну природу, остільки регулятивна 
функція правосвідомості здійснюється також за-
собами правових настанов і ціннісно-правових 
орієнтацій, що синтезують у собі всі інші джере-
ла правової активності. Результат цієї регуляції – 
поведінкова реакція у вигляді правомірної чи 
протиправної поведінки. 

Тому в межах регулятивної функції варто 
виокремити як відносно самостійну ціннісно-
орієнтаційну функцію. 

Практика свідчить, що чим вищий рівень 
правосвідомості, тим яскравіше виражена її ре-
гулятивна роль у приведенні поведінки у відпо-
відність до норм права, тим міцніше законність і 
правопорядок. Правосвідомість також виконує 
творчу функцію, яка також має складну внутрі-
шню будову. Сутність творчої функції проявля-
ється в активному, діяльнісному ставленні 
суб’єкта до правової реальності, у здатності пра-
восвідомості ідеальними засобами створювати 

правові ідеали й уявлення про соціальний опти-
мум суспільних відносин, нові правові поняття й 
відносини, що закріплюються в нормативно-
ціннісній будові права. 

Правосвідомість, по суті, є однією з форм 
професіоналізму співробітників органів внутрі-
шніх справ і являє систему правових ідей, погля-
дів, думок і уявлень як у галузі правотворчості, 
так і практичного застосування права у житті 
суспільства. Правосвідомість має різнобічну, ро-
згалужену за структурою та змістом суть, зумов-
лену різними чинниками. Вона є категорією, яка, 
з погляду її виникнення, суті й еволюції, чітко 
визначена історично, економічно й соціально. 
Правосвідомість формується і розвивається на 
базі суспільної свідомості та її ідей (філософсь-
ких, світоглядних, політичних, моральних тощо), 
що стосуються явищ суспільного життя і харак-
теру дій людей, суспільних відносин, інтересів і 
потреб, які зумовлені економічною та політич-
ною основою суспільства. 

Особливості правосвідомості працівників 
міліції, актуальні у сфері управлінської діяльнос-
ті органів внутрішніх справ, визначаються ста-
ном правових знань, умінь і навиків, що визна-
чають правовідносини, соціально-правові уста-
новки та орієнтації, відчуття й звички, правовий 
світогляд і правову культуру. 

Правові знання працівників правоохорон-
них органів охоплюють відомості про правову 
діяльність, які у процесі професійної службової 
діяльності стають формою правової свідомості. 
Правомірна поведінка працівника ОВС з підтри-
мки правопорядку, розвиток позитивних право-
вих навиків, установки на правомірну поведінку і 
відносини, зокрема в управлінській сфері, немо-
жливі без формування глибокого й точного 
знання закону. Саме знання законів, теоретичні 
пізнання у галузі права є фундаментом форму-
вання правових звичок і установок, адекватних 
форм професійного реагування, важливість яких 
незаперечна в управлінських комунікаціях ОВС. 

У цілому можна стверджувати, що чим бі-
льші професійні пізнання у галузі права, тим ви-
ща юридична майстерність працівника та його 
керованість. Без знання й розуміння об’єктами 
управління правових норм немислима обґрунто-
вана, точна і правильна оцінка ними правових 
явищ, формування ціннісних установок та орієн-
тацій, адекватних їх службовій діяльності. 

Набуття правових знань необхідне всім 
громадянам, але особливе значення воно має для 
посадовців правоохоронних органів. Вони вико-
нують важливу роль не тільки для підвищення за-
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гальної правової культури, але передусім для виро-
блення й ухвалення правильних рішень, зокрема, 
управлінських, вибору правомірної лінії поведінки 
у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Пізна-
вальний та оцінний показник правосвідомості ви-
конує важливу регулятивну функцію. 

Спотворені уявлення про правові розпоря-
дження (так зване незнання права), отримання 
інформації про право і закони не з офіційних, а 
випадкових, на побутовому рівні, джерел здатні 
породити суттєві деформації у правовій поведін-
ці, спричинити серйозні порушення законності й 
конфлікти із законом. Знання права працівником 
ОВС передбачає не лише його осмислення, але й 
можливість варіативного, адекватного сприйнят-
тя ситуації, використання його при виконанні 
службових завдань. Важливе розуміння основ-
них принципів права й особливостей його реалі-
зації, осмислення цінності та взаємозв’язку зако-
нодавства, правосуддя, духовності й моралі. 

Зміст професійних знань працівника органів 
внутрішніх справ включає знання про право як со-
ціокультурне явище і знання чинного законодавст-
ва, особливо тих його норм, які дозволяють проду-
ктивно здійснювати професійну діяльність, зокре-
ма, у сфері внутрішньосистемного управління ор-
ганів внутрішніх справ. Таке знання є основою не 
тільки професійного світогляду та правового мис-
лення в цілому, але й управлінської культури учас-
ників внутрішньосистемних комунікацій. 

Правові знання, які працівник органів вну-
трішніх справ використовує щодня в ролі суб’єк-
тів та об’єктів управління у найрізноманітніших 
ситуаціях, закріплюються, доповнюються алго-
ритмізованими діями, переходячи в розряд про-
фесійних, у тому числі управлінських, умінь і 
навичок (з позицій психології навик визначаєть-
ся як автоматизоване уміння, з погляду педагогі-
ки – самостійно виконуване уміння). 

Показником сформованості правових знань 
і умінь суб’єктів і об’єктів управління органами 
внутрішніх справ є здатність переносити їх на 
рішення різних варіативних завдань, з якими зі-
штовхуються співробітники правопорядку, здій-
снюючи управлінські рішення. 

Участь в управлінських і правових відно-
синах породжує певне психологічне сприйняття 
до окремих елементів системи права і до права в 
цілому, а це має важливе значення при форму-
ванні ціннісного ставлення до права, зміцнення 
його авторитету в суспільстві, особливо в систе-
мі соціального управління. 

Працівник органів охорони правопорядку 
своєю поведінкою повинен показувати приклад 

поважного ставлення до закону [5, с. 3]. Важли-
вість цього моменту пояснюється рядом обставин. 

1. Пошана до права викликає зміну внут-
рішнього ставлення до виконання службових 
обов’язків, які повинні сприйматися не просто як 
веління посадової особи, наказ, а як усвідомле-
ний обов’язок з виконання розпоряджень закону. 

2. Пошана до закону особливо ефективно 
формується при безпосередньому контакті з пра-
вовими явищами в процесі реалізації функціона-
льних обов’язків по службі, оскільки вона є умо-
вою якісного виконання поставлених перед 
об’єктом управління службових завдань. 

3. Професійне ставлення до права, пошана 
закону передбачає не тільки глибоке усвідомлення 
його необхідності, але й постійну готовність до 
підтримки авторитету права, що не виключає кри-
тичного аналізу окремих його компонентів. 

На правові відчуття працівників органів 
внутрішніх справ впливають їх індивідуально-
психологічні особливості, професійний досвід, 
необхідність постійної оцінки правових явищ. 
Позитивними, особливо значущими для продук-
тивності управлінських комунікацій є відчуття 
пошани до закону, правосуддя, впевненість у 
власній компетентності, усвідомлення службово-
го обов’язку та соціальної значущості правоохо-
ронної діяльності органів внутрішніх справ. 

Соціально-правові настанови працівників 
правоохоронних органів є вагомим елементом 
правосвідомості, оскільки пошана до закону – це 
міцне переконання у його високій цінності для 
всіх членів суспільства, виражене в орієнтації 
суб’єктів на безумовну правомірну поведінку [6, 
с. 134]. Головним же носієм пошани до закону є 
оцінно-настановчий блок правосвідомості. 

Соціально-правові настанови працівників 
органів внутрішніх справ тісно пов’язані з особ-
ливостями їх службової діяльності, тобто зале-
жать від тієї соціальної ролі, яку вони реалізують 
у житті, а також від їх загальної спрямованості та 
звичок. Соціально-правові настанови яскраво 
проявляються в діяльності об’єктів управління 
органами внутрішніх справ. Правові звички, сте-
реотипи правомірного, як і протиправної поведі-
нки, також є компонентом правосвідомості пра-
цівників органів внутрішніх справ. 

До елементів правосвідомості працівників 
органів внутрішніх справ традиційно відносять 
правовий світогляд. У філософії світогляд визна-
чається як система поглядів людини на світ, сус-
пільство і саму себе. Правовий світогляд відо-
бражає правові настанови особи, погляди на пра-
во та його регулятивну роль. 
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Правовий світогляд можна трактувати як си-
стему найважливіших і найбільш узагальнених 
правових поглядів, уявлень, що характеризують 
ставлення людей до оточуючої їх правової дійснос-
ті. Базисом правового світогляду працівників орга-
нів внутрішніх справ є правові погляди, духов-
ність, моральність і мораль, що відповідають вимо-
гам правової культури і відображають дух часу. 

Правосвідомість поділяється на індивідуа-
льну (персональну) та колективну (корпоратив-
ну). Індивідуальна правосвідомість – це ком-
плекс знань, відомостей, поглядів і потенційного 
ставлення до права і правових явищ у свідомості 
співробітника органів внутрішніх справ. Колек-
тивна (корпоративна) правосвідомість – це те 
загальне, що відноситься до певного професійно-
го співтовариства, що відрізняє свідомість однієї 
професійної корпорації від іншої (наприклад, 
правосвідомість слідчих, адвокатів тощо). 

Професійна правосвідомість – це свідо-
мість груп громадян, які виконують певну регу-
лярну (що повторюється) службову діяльність, у 
якій передбачається дотримання або застосуван-
ня спеціальних правових норм, пов’язаних з їх 
професійними заняттями. 

Від працівників органів внутрішніх справ 
потрібне глибоке знання відповідних норматив-
них розпоряджень і беззастережне, позитивне 
ставлення до їх дотримання. 

Питання професійної правосвідомості є 
предметом особливої уваги ще й тому, що рівень 
правосвідомості співробітників правоохоронних 
органів відноситься сьогодні до ключових 
суб’єктивних чинників, що визначають рівень 
захисту особи, суспільства і держави від анти-
громадських посягань. Психологічний складник 
правосвідомості (його пізнавальна, оцінна і регу-
лятивна сторони) повною мірою відноситься до 
професійної правосвідомості. Порівняно з бу-
денною правосвідомістю, у професійній правос-
відомості особливий акцент робиться на пізнава-
льний складник, тобто на знання права й уміння 
його виконувати, застосовувати й охороняти. 
Якщо від пересічного громадянина не можна ви-
магати докладного знання права, то працівники 
правоохоронних органів повинні володіти спеці-
альними знаннями права й навиками його служ-
бового використання. Якщо реальна поведінка 
громадян у правових ситуаціях визначається, як 
правило, їх ціннісною орієнтацією і знанням мора-
льних правил і правових принципів (а не знанням 
конкретних правових розпоряджень і заборон, про 
які вони судять, виходячи з етичних норм), то для 
професійної правосвідомості співробітників орга-

нів внутрішніх справ цього не досить. Очевидно, 
що без знання права та здібності до його точного 
застосування, без уміння захищати права й інте-
реси громадян, суспільства і держави від порушен-
ня законів, без здатності й уміння розкривати зло-
чини, збирати докази, необхідні для подання суду, 
працівнику ОВС не можна успішно виконувати 
свої функціональні обов’язки. 

Для працівників органів внутрішніх справ 
України їх професійна правосвідомість є основною 
умовою успішної й ефективної реалізації службо-
вих завдань і персоналізації внутрішньосистемних 
управлінських відносин. Розформована правосві-
домість нерідко є причиною протиправної поведін-
ки серед працівників органів внутрішніх справ. 

Передумовою вдосконалення діяльності пра-
воохоронних органів України є висока професійна 
правосвідомість працівників. Вона реалізується не 
тільки через досконале знання правових норм, але 
й внутрішнє ототожнення з ними. Важливою є зда-
тність на високому професійному рівні тлумачити 
й відповідально оцінювати будь-який випадок по-
рушення правових норм. 

Професійна правосвідомість працівників 
ОВС зумовлена їх службовими завданнями, пов-
новаженнями, обов’язками, компетенцією, а та-
кож основними відносинами до „об’єкта дії” і не 
в останню чергу ставленням до інших органів, 
суб’єктів та громадян, з якими вони контактують 
при виконанні службових завдань. 

Правосвідомість працівників органів внут-
рішніх справ необхідно також розглядати в тіс-
ному зв’язку з політичною і моральною свідомі-
стю. У повсякденному житті важко відрізнити, 
які знання, позиції відносяться до правосвідомо-
сті, а які до політичної, моральної або інших 
форм свідомості. Йдеться про так званий сплав 
форм свідомості, тому диференціювати їх можна 
лише теоретично. Звідси випливає, що форму-
вання правових навичок, майстерності, звичок і 
стереотипів відповідної закону поведінки і дій, а 
також досягнення необхідного ступеня та якості 
правової культури працівників органів внутріш-
ніх справ перебуває у безпосередній залежності 
від їх морально-політичної зрілості, яку необхід-
но постійно вдосконалювати через реалізацію 
духовних начал у правоохоронній діяльності. 

Висновки: Підсумовуючи, можна ствер-
джувати, що професійна правосвідомість праців-
ників органів внутрішніх справ повинна сприяти 
формуванню у них ініціативної та зацікавленої 
правової позиції, що спирається на послідовне 
дотримання законності при поважному ставленні 
до професійної правової деонтології. Як предста-
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вник і носій владних повноважень, працівник 
органів внутрішніх справ повинен завжди у своїх 
діях служити прикладом послідовного дотри-
мання розпоряджень закону. 
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Summary 
The article deals with disclosure of sense of justice functions, which is forming the intentions of 
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instrument of legal norms realization. 
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Аннотация 
Раскрыты функции правосознания, которое формирует намерения людей реализовать свои раз-

носторонние интересы путем установления определенного порядка в обществе, поскольку правосоз-
нание влияет на право посредством мотивации поведения индивидов, становясь важным инструмен-
том реализации правовых норм. 
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ЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ СУДОВОЇ ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
(КСППЕ) ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ 

 
Розглядається поняття комплексної судової психолого-психіатричної   експертизи, про встановлення ста-

ну осудності, обмеженої  чи неосудності , а також значення для встановлення суб’єкта злочину.   
Ключові слова: комплексна судова психолого-психіатрична експертиза, експерт, осудність, обмежена 

осудність,  спеціальні знання, експертний висновок. 
 

Постановка проблеми. Проблема визначен-
ня суб’єкту злочину є дуже важливою в теоретич-
ному та практичному застосуванні норм криміна-
льного права, оскільки суб’єкт злочину є одним з 
елементів складу злочину як підстави кримінальної 
відповідальності. Без встановлення суб’єкта злочи-
ну не може бути виконане і одне з кримінально-
процесуальних завдань, а саме: покарання винних і 
недопущення покарання невинних. 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Дослідження даної теми торкалися у своїх творах 
багато відомих вчених, зокрема: Л. Алєксєєва, Л. 
Казміренко, В. Коновалова, М. Костицький, М. 
Коченов, В. Кощинець, Й. Кудрявцев, В. Марчак, 
В. Нагаєв, В. Нор, Т. Сахнова, О. Сітковська, М. 
Строгович, В. Шепітько, В. Шибіко, та ін., проте, 
це поняття є малодослідженим, внаслідок чого 
виникають багато спорів з приводу його теоре-
тичних положень серед вчених та застосування 
серед практичних працівників.  

Мета статті. У даному дослідженні ми 
спробуємо розкрити деякі проблеми суб’єкта 
злочину і його психології в кримінальному праві. 
Виявлення впливу психічного розладу на здат-
ність особи усвідомлювати свої дії та керувати 
ними може констатувати тільки експерт у своєму 
висновку, що є підставою для визнання судом 
такої особи суб’єктом злочину.  

Виклад основного матеріалу. У спеціаль-
ній літературі експертом (від лат. еxpertus – дос-
відчений) визнається особа-фахівець із тієї або 
іншої спеціальної галузі знань у науці, техніці, 
мистецтві чи ремеслі, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями 
та якій за постановою слідчих органів, судді чи 
за ухвалою суду доручено провести експертизу з 
питань, що цікавлять дані органи, та за її резуль-
татами дати обґрунтований висновок, який має 
значення доказу по справі [11, с. 221]. 

Судова експертиза, або експертиза в кри-
мінальному процесі, – це науково-практичне до-
слідження, процес пізнання, яке провадить екс-
перт, і обґрунтування висновку відповідно до 

встановленого законом порядку. У спеціальній 
літературі експертом називають особу, котра має 
спеціальні знання і залучається до кримінального 
процесу: для пізнання і дослідження об’єкта, 
яким цікавиться суд; для з’ясування і висвітлен-
ня поставлених перед ним питань; для обґрунту-
вання стосовно цих питань висновку, який має 
значення доказу в справі. Загальні положення 
цих норм стосуються і судової психолого-
психіатричної експертизи [11, с. 221]. 

Проведення судової експертизи – це заснова-
не на спеціальних знаннях експерта дослідження 
вже зібраних у справі матеріалів для встановлення 
фактів, що не є очевидними. За її допомогою до 
вже зібраних у справі матеріалів додаються нові 
докази, для виявлення яких було потрібно застосу-
вання спеціальних знань у певній галузі. 

Завдання, що ставляться перед експерти-
зою, можуть належати до будь-якої галузі науко-
вих і практичних знань, крім права: з’ясування 
правових питань входить у компетенцію слідчих 
органів, прокурора й суду. Відповідно до закону, 
висновок експерта для слідчих органів, прокуро-
ра й суду не є обов’язковим (ст. 75 КПК). Та 
оскільки у висновку викладаються фактичні дані, 
встановлені на основі спеціальних знань, незгода 
з ним слідчого, прокурора чи суду повинна бути 
вмотивованою. Оцінюючи висновок експерта, 
суд вивчає його і зіставляє з іншими доказами, 
визначає його обґрунтованість, повноту, доведе-
ність, а також дотримання передбачених законом 
правил призначення і проведення експертизи. Ці 
правила утворюють самостійний правовий інсти-
тут, що регламентує діяльність експерта, особли-
вості його статусу, правову природу висновків, 
що складаються ним, а також ставлення слідчого, 
прокурора, суду й інших осіб, які беруть участь у 
справі (підсудного, потерпілого тощо), до експе-
рта і його висновку. 

Організаційно-правові засади судово-
експертної діяльності визначено Законом Украї-
ни від 25 лютого 1994 р. „Про судову експерти-
зу„ (далі – Закон). Відповідно до ст. 7 цього За-
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кону, судово-експертна діяльність в Україні здій-
снюється державними спеціалізованими установа-
ми та відомчими службами – інститутами судових 
експертиз Міністерства юстиції України (Київсь-
ким, Харківським, Донецьким, Львівським та Оде-
ським), що діють на підставі Інструкції про приз-
начення і проведення судових експертиз, затвер-
дженої наказом Міністра юстиції від 8 жовтня 1998 
р. № 53/5, установами Міністерства охорони здо-
ров’я (судово-медичні та судово-психіатричні екс-
пертизи), експертними службами Міністерства 
внутрішніх справ України, Міністерства оборони 
України, Служби безпеки України. 

Названим законом передбачено також мо-
жливість здійснення судово-експертної діяльнос-
ті на підприємницьких засадах: на підставі спеці-
ального дозволу (ліцензії) та громадянами за ра-
зовими договорами. Видача ліцензій, а також 
атестація судових експертів із числа працівників 
підприємницьких структур і громадян здійсню-
ються Мін’юстом і МОЗ відповідно до їх повно-
важень. Атестованій особі присвоюється квалі-
фікація судового експерта. 

Судово-експертна діяльність здійснюється 
на принципах законності, незалежності, об’єк-
тивності й повноти дослідження. Згідно зі ст. 9 
Закону, органи дізнання, досудового слідства та 
суди зобов’язані доручати проведення експертиз 
переважно фахівцям, які мають кваліфікацію ек-
сперта. 

Отже, судово-експертна діяльність повинна 
здійснюватися відповідними державними орга-
нами або під контролем держави. Її метою є за-
безпечення високого професійного рівня експер-
тних досліджень і надання судам і слідчим орга-
нам неупереджених висновків експертів. Пріори-
тет у проведенні судових експертиз надається 
державним спеціалізованим установам і експерт-
ним службам. І тільки якщо в спеціалізованій 
установі або експертній службі немає експерта з 
відповідної галузі знань, проведення експертизи 
доручається представникові підприємницької 
структури чи громадянину-підприємцю, які ма-
ють кваліфікацію судового експерта. Так само 
має вирішуватися це питання, коли спеціалізова-
на установа (експертна служба) з поважних при-
чин не має можливості забезпечити експертне 
дослідження, особливо у випадках його невід-
кладного проведення. 

Трапляються непоодинокі випадки, коли 
проведення експертизи пов’язане з використан-
ням специфічних знань (наприклад, із патопси-
хології, психології, деяких галузей медицини, 
психосоматики тощо), проте не тільки в спеціалі-

зованих установах (експертних службах), а й се-
ред підприємців немає експертів, які ними воло-
діють. Саме тому в Законі передбачено можли-
вість проведення експертизи громадянами, які не 
мають кваліфікації судового експерта. У такому 
разі необхідно укласти відповідний договір між 
громадянином-фахівцем і судом, який повинен 
упевнитися в тому, що громадянин володіє спе-
ціальними знаннями з предмета експертизи і зда-
тний виконати експертне дослідження. 

Під спеціальними знаннями судового експе-
рта належить розуміти не тільки загальне уявлення 
особи, але й її спеціальну експертну підготовку, 
досвід практичної роботи за відповідною спеціаль-
ністю, вміння використовувати всі необхідні засо-
би і методи для проведення дослідження. 

Та які б спеціальні знання не застосовував 
експерт у ході дослідження, його висновок зав-
жди повинен базуватися на наукових даних. У 
всіх випадках експерт обґрунтовує свої висновки 
достовірними і перевіреними науковими факта-
ми, а не тими, котрі перебувають ще в стадії роз-
робки, потребують перевірки чи є спірними. 

Законодавець передбачив, що при наявності 
даних, які дають підстави вважати, що обвинува-
чений під час вчинення суспільно небезпечного 
діяння був у обмежено осудному стані, слідчий для 
визначення психічного стану обвинуваченого при-
значає судово-психіатричну експертизу [7, Ст. 
204]. Автор не може погодитись із таким порядком 
встановлення обмеженої осудності.  

Встановлення стану обмеженої осудності 
потребує вирішення кола питань психологічного 
змісту стосовно осіб з психічними аномаліями та 
виходить за межі компетенції судово-психіат-
ричної експертизи, бо її предметом є питання 
діяльності осіб, індивідуально-психологічні осо-
бливості яких відповідають нормі (особливості 
сприйняття певних явищ у певних умовах, мож-
ливість адекватно їх оцінювати, особливості реа-
гування на екстремальні ситуації). 

Крім того, вирішення експертних питань 
психологічного змісту стосовно осіб із патологі-
єю психіки не може входити й у компетенцію 
судово-психіатричної експертизи як області ви-
користання медичних, а не психологічних знань. 
Тому наукове вирішення цих питань може бути 
забезпечено тільки розвитком і застосуванням 
межової галузі науки – патопсихології [10, с. 17]. 
Патопсихологія знаходиться на стику двох наук: 
психіатрії та психології. Тому доцільно призначати 
комплексну психолого-психіатричну експертизу, 
предметом дослідження якої „... зазвичай є дві гру-
пи питань: про психічне здоров’я особи (відповідь 
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на це дає експерт-психіатр) і про індивідуально-
психологічні особливості підсудного (компетенція 
експерта-психолога)” [2, с. 9]. 

Комплексна судова психолого-психіатрична 
експертиза (далі – КСППЕ) має дуже важливе до-
казове значення в справах про вчинення злочину 
особами, які визнані судом обмежено осудними. 
Це зумовлюється тим, що тільки професійні психі-
атри та психологи досконало володіють спеціаль-
ними знаннями, за допомогою яких можна виявити 
в особи психічний розлад та його вплив на пізнава-
льну та емоційно-вольову сферу психіки особи під 
час вчинення нею злочину. І тільки КСППЕ може 
дати професійний висновок щодо зазначених пи-
тань [9, с. 261-265].  

Ведучи мову про роль експертизи при ви-
значенні обмеженої осудності, слід зазначити, 
що юридична практика потребує наукового об-
ґрунтування під час вирішення питань психоло-
гічного змісту, які виникають у процесі судового 
розгляду кримінальних справ. Функції судово-
психологічної експертизи, як вважають М. В. 
Костицький, М. М. Коченов, полягають у точній 
і об’єктивній оцінці багатоаспектних індивідуа-
льних особливостей психічної діяльності психіч-
но здорових обвинувачених. Загальним предме-
том судово-психологічної експертизи є психоло-
гічні особливості (властивості, стани, процеси) 
психічно здорової людини [5, с. 44; 6, с. 37]. 

Як доречно зазначає В. О. Коновалова, 
найбільш доцільним у цьому відношенні є приз-
начення комплексної психолого-психіатричної 
експертизи, що покликана вирішувати межові 
питання, що стосуються характеристики здорової 
психіки та такої, що викликає сумнів у своїй по-
вноцінності. Дослідження, наприклад, ступеня 
інтелектуального розвитку в неповнолітніх, які 
страждають олігофренією в ступені дебільності, 
специфіки їхньої пізнавальної діяльності, здат-
ності правильно сприймати й оцінювати явища 
та обставини навколишньої дійсності дозволяє 
зробити висновки, що нерідко спричиняють ви-
значені юридичні наслідки. Це може бути звіль-
нення від кримінальної відповідальності, виклю-
чення тих чи інших показань із бази даних свід-
ків, встановлення обмови або самообмови, вияв-
лення того, що характер тих чи інших проявів 
зумовлений фантастичними нашаруваннями або 
схильністю до навіювання [4, с. 112]. 

Слушно зауважують Ю. М. Антонян та С. 
В. Бородін, що виявлення того чи іншого розладу 
саме по собі не розкриває мотивів злочину й осо-
бливостей мотиваційного процесу. Тому завжди 
необхідно знаходити мотиви, але з урахуванням 

психопатологічних особливостей особи. Іншими 
словами, недостатньо знати діагноз, а потрібно 
встановити, як вплинула психопатія чи інший 
розлад психіки на суб’єктивне формування зло-
чинної поведінки. Тому так необхідне комплекс-
не психолого-психіатричне дослідження конкре-
тних осіб [1, с. 169-170]. 

Слід погодитися з думкою І. А. Кудрявце-
ва, який предметом комплексної психолого-
психіатричної експертизи визначає переважно 
„межову” психічну патологію, не виключаючи й 
психічної норми. Він цілком справедливо наго-
лошує, що немає сенсу проводити декілька екс-
пертиз із метою дослідження одного й того ж 
предмета та встановлювати послідовність прос-
тих, а потім комплексних експертиз. Необхідно 
проводити єдину комплексну психолого-психіат-
ричну експертизу, що зможе вирішити питання 
як патології, так і норми [8, с. 82-83]. 

Як вважає М. В. Костицький, відповідна 
експертиза повинна називатися патопсихологіч-
ною. Однак у зв’язку з недостатнім поки що роз-
витком цієї науки,  дискусіями з приводу її само-
стійності й навіть існування як науки взагалі на 
практиці має місце проведення комплексних су-
дових психолого-психіатричних експертиз, в 
яких беруть участь спеціалісти психології і пси-
хіатрії [5, с. 44]. 

КСППЕ – окремий напрямок наукової та 
експертної діяльності, який аналізується, мето-
дично забезпечується психіатрією, психологією 
та судовою експертологією і базується на поло-
женнях чинного законодавства. Для встановлен-
ня наявного в особи психічного розладу, через 
який вона під час вчинення злочину не була зда-
тна повною мірою усвідомлювати свої дії чи ке-
рувати ними, слід призначити та проводити за-
значену експертизу. Для цього державою створе-
на ціла система спеціальних установ, представ-
лених: Українським науково-дослідним інститу-
том соціальної і судової психіатрії та наркології, 
на який Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України покладено функції головної установи з 
проблем судової психіатрії та здійснення науко-
во-методичного керівництва експертними комі-
сіями України; спеціалізованими установами – 
Київським міським та Донецьким обласним 
центрами судово-психіатричної експертизи, де 
виконуються як амбулаторні, так і стаціонарні 
експертизи; підрозділами судово-психіатричної 
експертизи (амбулаторними та стаціонарними) в 
структурі психіатричних лікарень і психоневро-
логічних диспансерів, зокрема десятьма стаціо-
нарними відділеннями для осіб, які утримуються 
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під вартою, та 27-ма амбулаторними судово-
психіатричними експертними комісіями (з них 9 
комісій є об’єднаними, амбулаторно-стаціонар-
ними, 18 – тільки амбулаторними). Всі адміністра-
тивні території України забезпечені амбулаторни-
ми судово-психіатричними експертними комісія-
ми, близько половини областей України мають 
відділення для проведення стаціонарної експерти-
зи, які виконують функції міжобласних [3]. 

КСППЕ може проводитись амбулаторно, 
стаціонарно, в судовому засіданні. Вона може 
бути первинною, додатковою й повторною. Пер-
винною є експертиза, яка призначається у кримі-
нальній справі з даних питань уперше. Додатко-
вою є експертиза, яка призначається для вирі-
шення окремих питань, які не були встановлені 
при первинній експертизі, а також у разі непов-
ноти або недостатньої якості первинної експер-
тизи, і проведення її доручається експертам у 
тому самому або іншому складі. Повторною є 
експертиза, яка призначається, якщо висновок 
первинної експертизи суперечить матеріалам 
справи, викликає сумніви щодо його правильно-
сті і визнаний органами дізнання, слідчим, про-
курором, судом необґрунтованим. Призначення 
повторної експертизи повинно бути вмотивова-
не, а її проведення доручається іншому, більш 
кваліфікованому складу експертів. 

Предметом КСППЕ є встановлення в особи 
психічного розладу та визначення його впливу 
на можливість особи усвідомлювати свої дії та 
керувати ними під час вчинення злочину. 
Об’єктами КСППЕ є підозрювані, обвинувачені 
та підсудні, стосовно яких у органів дізнання, 
слідства та суду виникли сумніви щодо їх осуд-
ності; матеріали кримінальної справи, медична 
документація, аудіовізуальні матеріали та інша 
інформація про психічний стан особи, щодо якої 
проводиться експертиза [9, с. 265-270]. 

КСППЕ спрямована на вивчення змісту і 
структури індивідуальної свідомості та адекватної 
поведінки людей у процесі вчинення тих чи інших 
діянь або відображення явищ навколишнього сере-
довища. За допомогою цієї експертизи можна 
отримати дані, що дозволяють зрозуміти і прави-
льно оцінити особливості психічної діяльності та 
проявів людини, які мають значення для висновків 
правового характеру. Зокрема, висновок КСППЕ є 
однією з основних підстав для визнання судом 
особи обмежено осудною та застосування щодо неї 
примусових заходів медичного характеру. 

Висновки. Отже, КСППЕ – окремий на-
прямок наукової й експертної діяльності, що є 
складовою психіатрії, психології та судової екс-

пертології та базується на положеннях чинного 
законодавства. Для встановлення наявного в 
особи психічного розладу, через який вона під 
час вчинення злочину не була здатна повною мі-
рою усвідомлювати свої дії чи керувати ними, 
можна призначити та провести зазначену експер-
тизу. Висновок КСППЕ є самостійним доказом у 
кримінальному процесі, за допомогою якого осо-
бу можна визнати суб’єктом злочину. Саме від 
результатів експертизи залежать характер і зміст 
прийнятого судом рішення про визнання особи 
обмежено осудною, призначення у зв’язку з цим 
відповідного покарання, примусових заходів ме-
дичного характеру.  
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Значение  комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы (КСППЭ)  
для установления субъекта преступления  

 
Аннотация 

Раскрывается понятие комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы,  об 
установлении состояния вменяемости, ограниченной или невменяемости, а также значение для уста-
новления субъекта преступления. 
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ДО НАШИХ АВТОРІВ 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ  

В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО» 

 
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР 
 

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

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

ряд з роздрукованим на принтері рукописом. 
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від 

можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою. 
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програ-

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

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

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

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

1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку. 
 
 
2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ 
 

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

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

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

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

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

2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держ-
стандартом. 

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

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

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

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

дана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заго-
ловком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три 
автори. Наприклад: 
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 Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. - 
276с. 
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживан-

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

До рукопису повинні додаватися: 
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; 

учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з 
редколегією); 

- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу, 
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповід-
ної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них - 
доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може 
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади 
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри; 

- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і 
коректуру; 

- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англій-
ською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації). 
 
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ  
 

4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути ред-
колегії в рекомендований термін. 

4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони 
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а) 
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний 
лист автора (авторів) з поясненнями. 

4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озна-
йомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції. 

4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зо-
бов'язаний попередити про це редакцію. 
 
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які 
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редакто-
ром. 

5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи. 
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